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Fisketorget skapar en mötesplats och ett rum 
för fiskmarknad i en urban miljö där människor 
kan handla fisk och få insyn i hanteringen av 
fisk i Stockholm. 

Aktiviteterna som finns vid hanteringen av fisk 
används aktivt flör att skapa en öppen torgmi-
jljö där energin från fiskehanteringen ger liv åt 
platsen. 

Torget ramas in av pelare som kläs av och på 
för at skapa rum som stödjer marknadens 
aktiviteter och en flexibiltet som den säsons-
beroende marknaden kräver. Tre huvudbygg-
naderna samsaplerar och skapar ett mellanrum 
där marknaden tar plats. Material används 
medvetet för att bilda en öppen, flexibel och 
flytande struktur som välkomnar och indklud-
erar människor. Projektområdet behandlas som 
ett enda rum för hela marknaden utan tydliga 
gränser för inne och ute och utan fram- eller 
baksidor för att skapa rörelser som aktiverar 
kajen. Fiskmarknadens energi och aktiviteter 
blir en drivkraft för hela torget dit människor 
kan gå för att mötas handla, eller äta fisk i alla 
enkelhet eller på restaurang. 

Skeppsbron blir en plats att gå till och inte bara 
ett genomfartsrum som det är idag. Dess gamla 
tradition som torgrum och marknad återupptas 
och Stockholms framsida blir en mötesplats. 

The Fish Market creates a place where people 
meet and a space for a fish market in an urban 
kontext, a market where people can buy and 
eat fish and get an insight in the fish industry.

The activities that are generated by the fish 
market are consciously used to create an open 
market environment where that energy is 
shown and used to create an engaging and 
including market place. 

A square is defined by a grid of columns cre-
ated to be used as a flexible structure where 
certain activities and functions gets walls, roofs, 
ceelings or floors. These elements are used as 
gradients so the division between indoor and 
outdor gets diffused. Depending of the needs 
and the activity the room is more closed or 
open. This concept is based on the pupose to 
create an open and transperant room where 
people can get an insight, get included and 
move spontaniously around the market. 

Skeppsbron becomes a place to visit and not 
just a room to pass on your way to some place 
else. It’s old tradition as meeting point and a 
market is recreated.
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Efterfrågan
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Fiskmarknaden varierar i storlek beroende av 
säsong i Stockholm 

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Tillgång

TIllgång

Idag köper Stockholm fisk från främst 
Västkusten, norge och övriga Euoropa. 
En stor del kommer åven från Östersjön 
och lite från Mälaren. Tillgången varier-
ar mycket beroende på säsongen och 
man blir ofta tvungen att köpa fisk som 
måste transporteras långt. Utbudet i 
Mälaren och Östersjön är knappt pga av 
föroreningar. Fiskmarknaden i Stock-
holm är heller inte lika lönsam som 
Fiskmarknaden i göteborg vilket gör att 
många väljer att köpa fisk från Västkus-
ten. Marknaden för fisk varierar mycket 
pga denna osäkra tillgången på fisk.

EFTErFrågAn

Efterfrågan av fisk i Stockholm beror 
mycket på vilken tid på året det är. 
Kring Jul, nyår, Påsk, Midsommar osv är 
efterfrågan stor. Andra tider på året kan 
efterfrågan vara mycket låg. Vid dess 
högtider är kravet ofta att fisken ska 
vara färsk vilket inte alltid kan mötas av 
tillgången.

FISKMArKnADEn

Situationen för handel av färsk fisk 
möter därför dagligen utmaningen i att 
tillgänligheten förändras och att efter-
frågan varierar starkt med säsongen. 
Marknaden kräver en flexibel handel-
splats som kan förändras lika snabbt 
som marknaden för att kunna möta de 
behov som finn och för att kunna vara 
hållbar. 

AnAlyS FISK



PlATS

Öppet Flytande Trafikerat Vidsträckt 
Folktomt Vackert

gamla stans trånga myllrande gator, 
gränder och torg sätts i kontrast till 
skeppsbrons stora öppna ytor. rum-
mets absoluta gränser skapas av kajen, 
vägar, bebyggelse och gamla Stans 
fasader. Platsen är vidsträckt och lång 
och odefinierad. Den har inget tydligt 
sammanhang som kan skapa en öppen 
mötesplats .

lägE

gamla stan Slussen Skärgården

Skeppsbron präglas av sitt läge i gamla 
stan, sin närhet till slussen och dess 
trafik och som förum  till Stockholms 
Skärgård. Projektområdet på skepps-
bron går att jämföras i storlek med gus-
tav adolfs torg eller Södermalmstorg. 
Största skillnaden är platsens inramning 
och dess otydliga gränser. Skeppsbron 
är inte en tydlig plats utan en rörelse 
längs med kajen på väg till omgivande 
platser. 

rUM

Kaj Hamn Torg Mur Hav Entre Väg

rummets upplevda gränser skiljer sig 
från de absoluta och skapas av rela-
tionella och relativa gränser så som 
skärgårdshorisonten, distansen till 
slussen, fonden av innerstan, siktlinjer 
och gamla stans kompakta rum. Det 
vidsträckta rummet används idag mest 
som ett genomfartsrum för biltrafik, 
cycklister och gångtrafikanter längs 
med skeppsbrons fasader. Skeppsbron 
bilr inte ett rum man uppehåller sig i 
och få tar det fina promenaden längs 
med kajen.

AnAlyS PlATS



KOnTEXT

Skeppsbron är Stockholms fasad mot 
Östersjön och Skärgården. Skeppsbro-
radens historiska karaktär är ikoniska 
för Stockholm och en del av stadens 
identitet. Tullhusen som ligger på 
Skeppsbron idag förhåller sig till detta i 
och med deras låga byggnadshöjd som 
bidrar till att bevara Skeppsbron som 
Stockholms historiska framsida.

HISTOrIA

För bara ett sekel sedan var skeppsbron 
ett livligt marknadsrum då Slussen var 
en strategisk mötesplats för handel. Vid 
Karl Johans torg låg Södra Fiskarehuset 
i anslutning till södra fiskarehamnen 
där fisk både handlades och fångades. 
Skeppsbron har en tradtion va att att 
vara ett torgrum för handel och möten 
som präglats av platsen viktiga in-
frastruktur i staden med båt, tåg och 
biltrafik. 

IDAg

Skeppsbron kan i relation till sin historia 
och plats i Stockholm upplevas som 
tomt och oaktiverat.  Bara spår av tidi-
gare funktioner finns kvar på kajen och 
den saknar sitt tidigare folkliv. 

Platsen har stort potentiail att återuppli-
va sin tradtion som mötesplats i Stock-
holm med sitt populära och vackra läge 
och  med sin närehet till gamla stan och 
Slussen där många människor rör sig 
varje dag. 

AnAlyS VärDEn



KOncEPT- AKTIVErA SKEPPSBrOnS TrADITOn SOM MÖTES- OcH HAnDElSPlATS

Konceptet har sin grund i analysen med tre centrala utgångspunkter:

METOD/ PrOcESS

Använda fiskaktiviteternas rum och funktioner för att aktivera, identifiera och kommunicera skeppsbron som 
en historisk mötesplats för handel och torgliv. Material används medvetet för att bilda en öppen, flexibel och 
flytande struktur som välkomnar och indkluderar människor. Projektområdet behandlas som ett enda rum för hela 
marknaden utan tydliga gränser för inne och ute och utan fram- eller baksidor för att skapa rörelser som aktiverar 
kajen. Byggelement används som gradienter för att rama in det torget som Fiskmarknaden verkar på. 

1. FISKMArKnADEn - 
FlEXIBEl STrUKTUr

Situationen för handel av färsk fisk 
kräver en flexibel struktur/ handel-
splats som kan kan variera i storlek 
och funktion beroende på säsong. 
Marknaden bör kunna kompens-
eras och stödjas av handel av andra 
färskvaror och därför ha en struktur 
som möter kravet på hanteringar av 
olika råvaror.

2. PlATSEn - DEFInIErA rUM

Skeppsbron behöver ett tydligt 
definierat rum för möten och 
uppehåll som leder rörelsen från 
trottoaren ner till den vackra kajen. 
På grund av sin flytande rumskarak-
tär kräver platsen en tydlig inramn-
ing där fiskmarknaden skapar en 
kraktär och ett sammanhang för 
mötesplatsen. 

2. KOnTEXTEn - TOrg

För att återuppliva det folkliv som 
en gång fanns på Skeppbron 
behöver dess tradition som torg-
plats aktiveras. Där olika intressen 
och olika aktiviteter samskapar ett 
rum för möten och handel dit folk 
går för att uppleva atmosfären och 
delta staden.

PrOJEKTOMråDE På SKEPPSBrOn



PrOcESS



PlATS- ramas in

TOrg - rum för marknad, möten och rörelser

FISKMArKnAD - på ett torg med tre byggnader som skapar ett sammanhang

KOncEPT - FISKETOrgET STrUKTUr



rums- och rörelsestudie

De fasta rummens placering på platsen och i strukturen studeras. olika fasta rum bildar olika rörels-
er, barriärer och kopplingar och torgrum. mellan och vid sidan av de fasta rummen uppstår en rörlig 
marknad, mötesplatser och uppehålsplatser.



Valt rumssamband



Program  i struktur som understödjer bestämda rörelse och rum



Skisser på konstruktion och gradienter



Skissmodell på konstruktionen och på bygg-
nadernas gradienter med förskjutningar.





Skiss på marknadsmöblering och struktur



Modellskisser - ljus material kosntruktion rum



PlATS
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PlAn 1:100
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Fisketorgets rum
Sektion A-A 1-100

Skärgårdstorg Marknadstorg Servande rum Mötesplatser Stadstorg
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UTE - östersjön kaj väg UTE - kaj väg 

Fiske - sjörum/ utsikt / skärgård 

Transport - väg & sjö/ angöring

UTE & InnE UTE & InnE

Aktiviteterna som kan vara ute och inne tar störst plats på torget och ska 
finnas ute och synligt inne för att använda energin till att befolka och ge 
fisketorget liv. Dessa aktiviter används för att sudda ut gränsen mellan ute 
och inne. Dessa rum är flexibla.

Marknad - torg / struktur / rörliga stånd

Fiskrensning - synligt /energi / bord / vatten

Matlagning - synligt i sekvenser

Servering - inluderande/ enkelt/ kvalité/ lockande

Marknad - hall / struktur / fasta och rörliga stånd Marknad - hall  & torg / flexibel / rörliga stånd 

InnE - lager kontor teknik hygien

fiskorganisation - rumssamband logistik

Teknik - fiskteknikrum & byggnadsteknikrum

Förvaring - kylrum / frysar / torrlager / inventarier

Inlastning - logistik/ dramatik/ torg



Fasad Öst 1:100
Fisketorg mellan skärgård och stad



Sektion B-B 1:40

UG VVS

25 Golv betong
30 Golvärmeslingor
0,4 Fuktspärr 

(vetilerad)
300  Betong
300  Cellplast
500 Makadam
0,4 Markduk

  
60 Cellplast
470  Betong
 Makadam

130x400  Limträbalk
0,4         Ångspärr
95           Isolering
10           Björkplywood

30 Tvåglasfasad

40 Markbeläggning
30 Golvärmeslingor
 Makadam
0,4 Markduk

10 Plywood
95 Isolering
20 Masivträskiva
120 Stålpelare
80 Stuprör (bakom)

10 Plywood
95 Isolering
0,4 Ångspärr
130x400 Limträbalk

10 Stålram
30 Isolering
55 Stål KKR-profil
30 Isolering
10 Stålram

 40   
Tvåglas

(Isolerat & Värmeförande) 

40 Markbeläggning
30 Golvärmeslingor
 Makadam
0,4 Markduk

40  
Glasvikdörr 
  
(Isolerad)

130x400 Limträbalk

120x120 
Elförande pelare

cykelbana Fiskearkad renseri Kommunikation Konstant Fiskmarknad Flexibel Fiskmarknadhall Flexibel Fiskmarknadstorglager & Teknik



Sektion c-c 1:200
FiskeKrog Torg Marknadshall lager Inlast



Fasad Väst 1:200
Fiskearkaden Torg Fiskekrog



KällArgrUnD BärAnDE PElArE

BärAnDE PElArSySTEM SOM rA-
MAr In TOrg

BETOnggOlV SOM FÖrSKJUTS 
UT OcH In MEllAn TOrg OcH 
BynnADEr

BETOng, glAS OcH MASSIVTräVäg-
gAr grADErAr Från UTE TIll InnE

BärAnDE lIMTräBAlKAr SOM FOrTSäT-
TEr UT Ur ByggnADErnA OcH BIlDAr 
rUM MEllAn InnE OcH UTE

KlIMATTAK AV glASKASETTEr SOM 
gEr OlIKA lJUSInläPP BErOEnDE 
På rUMSlIg AKTIVITET

PErSOnAlUTryMMEn & FÖrVArIng

FISKMArKnADEn SOM SySTEM 



DIAgrAM



Flexiblitet för Fisk-
marknaden och öppna 
rum som ramar in torget 
skapas med hjälp av 
gradienter av rum som tål 
och stödjer olika akviteter. 
Aktiviteter för ute, ute & 
inne och inne placeras i 
dessa gradienter. 

Utanför torg ute

marknad/ 
mötesplats/
servering/
rensning

marknad/ 
mötesplats/
servering/
rensning/
tillagning

flexibelt 
rum

rensning/
tillagning/
lager/
teknik/
organisation

mellan mellaninneinnanför torg

mötesplats/
inlastning

Vertikala och horisontella 
lager och gradienter.

gradienter skapar mer 
eller mindra öpnna  
och flexibla rum inom 
torgrummet för fisk-
marknaden att verka på.

torg & mellan - markbeläggning

ute & mellan - tyg

ute & mellan & inne - pelare
(inne bärande / ute ljus & 
rumstrukturerande)

mellan & inne - väggar glas trä betong
(inne bärande / ute ljus & 
rumstrukturerande)

mellan - limträbalkar mellan & inne - glastak med olika ljusinsläpp

inne- betonggolv torg, mellan & innevärmeslingor

FISKMArKnADEn SOM SySTEM  KOncEPT



FlEXIBEl FISKMArKnAD - 
Möblering av torg som monteras på pelare som skapar rum och struktur



lågSäSOng



MEllAnSäSOng



HÖgSäSOng



MATErIAlPAlETT FISKETOrgET



PErSPEKTIV



FISKMArKnAD



MÖTESPlATS FISKEKrOgEn



FISKETOrgET



FISKEArKAD MOT VägEn



MODEll
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