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RÅ
Projektbeskrivning

I utvecklingen av projektet RÅ, en fiskmarknad på skeppsbron, 
har ord paren “Ut- och Genomblickar”, “Tungt och Lätt” samt 
“Krockar och Möten” varit ledande. 

Byggnadens placering har framförallt anpassats till 
“Ut- och Genomblickar”. Orden syftar även på fiskmarknadens 
grundtanke: att ge en utblick och genomblick på fiskhandel, 
fiskhantering, fiskkonsumtion mm. 

De byggtekniska systemen vilar fram för allt på kontrasten mellan 
tungt och lätt, där de skyddade utrymmen som kyl och frys rum, 
kontor, teknikrum mm. inryms i massiva betong enheter med 
sparsamma fönstersättningar, medan de sociala ytorna, där 
handel, konsumtion och information sker kännetecknas av en 
lätthet där taket är högt och materialen består av glas och tunna 
stålpelare och fackverk. 

Flödesschemat av fisk och flödesschemat av människor har med 
flit planerats så att de krockar på flera platser, detta för att ge 
besökaren den råa känslan av en fiskmarknad.

 

Jag går in i fiskhallen för att komma ut med inte enbart fisk.
Jag kommer ut med god fisk, ASC, MSC eller KRAV märkt 
fisk, ett recept på hur jag tillagar fisken. 
Jag kommer ut med en upplevelse. 
Jag har sett fisk bli filéad, jag har sett fisk bli tillagad, jag har 
smakat fisk, och lyssnat på fiskhandlarens utrop om dagens 
bästa köp dränkt i det genuina myllret som karakteriserar en 
fiskmarknad. 

Jag går in med tusen frågor, en osäkerhet som handlar om 
val av fisk, hälsorisker, rovfiske, utrotningshotade fiskar, hur jag 
ska tillaga min fisk och mycket, mycket mer. 
Jag går ut med ett gott samvete, en trygg känsla, ett leende 
på läpparna och tusen svar.



Abstract

In the development of the project ROUGH, a fishmarket on 
Skeppsbron, the following pair of words have been central:
“Out- and Through views”, “Massive and Light” and “Clashes and 
Meetings”.

Out- and Through views has affected the location of the building. 
Even if the words also refer to the basic concept of the project: to 
give the visitor a “Out and Through” view on fish trade, fish 
processing and fish consumption. 

The structural engineering is based on the contrast between 
“Massive and Light”. The facilities that need more closed spaces, 
like the cold stores, the office and the technical areas are situated 
in massive concrete blocks, while the social areas for commerce, 
consumption and information are located in the open space of 
glas walls and high ceilings. 

The flow diagram of fish and the flow diagram of visitors are on 
purpose planed to clash on several places. The reason is to give 
the visitor the rough feeling of a fishmarket.

 

I enter the fishmarket, to come out not only with fish.
I come out with tasty fish, ASC, MSC or KRAV labeled fish, a 
recipe how to prepare the fish.
I come out with an experience.  
I´ve seen fish be filleted, I´ve seen fish be prepared, I´ve 
tasted fish and I´ve listened to the fishmongers 
exclamations of todays best buy surrounded by the tumult 
that is unik for a fishmarket.

I enter the market with a thousand questions, an uncertainty 
about which fish I have to choose, health risks, overfishing 
endangared fishes, how to prepare fish and much, much 
more.
I come out with a clear conscience, a smile on my face and 
thousend answers.
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Situationsplan skala 1: 400
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Förstaplan skala 1: 100
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Sektion AA skala 1: 400

Sektion BB skala 1: 400



Elevation syd skala 1: 400
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Tekniskt snitt skala 1: 50
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