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SKEPPSBRONS 
FISK & MATMARKNAD

NYTT LIV PÅ GAMMAL KAJ

AGNES MADSEN



Att Skeppsbron är lika gammalt som Stockholm självt

införlivar platsen med ett enormt kulturhistoriskt arv olikt många 

andra ställen.

zvvv

I takt med att Stockholm under 1600-talets stormaktstid blev en 

huvudstad av Europeisk betydelse, ökade handeln på Skeppsbron.  

De varor som med båt anlände till Skepzpsbron lastades 

och packades på kajen innan de såldes vidare. Behovet av 

packusledde till att husen vid husen vid Skeppsbroraden 

småningom anlades. Extra mycket omsorg lades vid fasaderna då 

husen byggdes. Att visa Stockholms rikedom och makt var viktigt.

I mitten av 1700-talet började man att dela in Skeppsbron i olika 

sektioner. Den norra delen skulle ta emot norrländska och finska 

handelsfartyg och den södra delen skulle ta emot de större 

skeppen med importvaror. Den södra delen - Skeppsbrokajen 

-  kom därför att präglas mer av handelsliv och livlig kommers . 

Efter att ha fungerat som Stockholms främsta hamnområde för 

handelsvaror i flera hundra sekel började Skeppsbron i slutet av 

1800-talet alltmer förlora sin centrala ställning.

Runt sekelskiftet var Skeppsbron fortfarande den plats där 

människor från alla håll och kanter blandades med handelslivet 

på kajen. Skärgårdsborna kom till Skeppsbron för att sälja sin fisk 

och bönderna kom med grönsaker från landet. I och med att varor 

istället började fraktas med tåg började handelslivet successivt 

minska på Skeppsbron. Från 50-talet fram tills idag har kajen 

endast fungerat som färjeterminal. Handeln är  idag borta och 

därmed också den torghandel som en gång försåg skeppsbrokajen 

med liv.

Skeppsbron och dess omgivningar var under flera århundraden 

Stockholms primära handelsplats-och mötesplats.  I takt med tidens 

förändringar av platsen, har denna identitet försvunnit.  Eftersom 

förutsättningarna för en funktionell och välbesökt handelsplats 

finns kvar, finns det välgrundade förhoppningar om att Skeppsbron 

återigen skall bli ett stadsrum fullt av liv. Att genom mitt tillägg av 

en fiskmarknad ”ge tillbaka” en del av Skeppsbron åt invånarna i 

Gamla Stan, turisterna och andra Stockholmsbor är den centrala 

tanken i projektet.

Att verkligen ta platsen i anspråk när jag planerar min byggnad 

har genom hela projektet varit viktigt, vare sig man är besökare 

till fiskmarknaden eller inte. Min byggnad skall starkt knytas 

an till platsen och förse den med fler kvalitéer än att bara vara 

ytterligare en byggnad på kajen. Byggnaden skall bidra till 

stadsrummet och ge platsen identitet; något den idag saknar. 

Att programmera platsen har varit viktigt. Att ta ställning till hur 

byggnaden skall tala med och relatera till platsen är a och o. Här 

är formen på byggnaden viktig. Genom att jobba med olika skalor 

och förskjuta delar av byggnadskroppen åt sidorna skapar man 

små torgytor. Dessa torgytor ramar in platsen och förser den med 

intimitet och skapar en mer rumslig uppfattning. De små torgytor 

som bildas närmast intill byggnaden, kopplas ihop med större 

torgytor både norr och söder om byggnaden. Dessa ytor är av 

mer spontan karaktär och skall fungera som en marknadsplats 

utvalda dagar i veckan/månaden både för fiskmarknadens egen 

verksamhet samt andra utomstående marknadsintressenter. Med 

fiskmarknaden på Skeppsbrokajen hoppas jag kunna ge en 

Begreppet “Foodtrucks”
är något som under de senaste månaderna växt sig 
stort i Stockholmsregionen. Dessa snabbkök med mat 
av särskilt utmärkande karaktär letar hela tiden efter 
nya platser att uppehålla sig vid. 
I programmet för min fiskmarknad ingår visionen om att 
dem, under vissa dagar månaden, har möjlighet att stå 
på torgen invid fiskmarknaden. 
Min önskan är att dessa tillsammans utgör en slags 
matmarknad som skall locka besökare från hela stan, 
som i sin tur också kan förse fiskmarknaden med 
besökare. Maten som serveras ur foodtrucksen eller 
från fiskmarknadens ”snabbmatslucka” kan sedan ätas 
på torget eller intas nere vid vattenkanten.



The fact that Skeppsbron is as old at Stockholm itself, adds a huge 

cultural and historical value to the site and makes it a unique place 

in the city´s history.

In the seventeenth century, Stockholm grew into a major city in 

northern Europe and commercial life on Skeppsbron developed 

into a bustling marketplace. In the mid eighteenth century, 

Skeppsbron was divided into two different parts. The northern 

part would from this time facilitate goods from the northern 

parts of Europe and the southern part receive  larger ships with 

imported goods. The southern part - Skeppsbrokajen - came to be 

characterized by intense commercial life and bustling commerce. 

After serving as Stockholm’s main port area for merchandise for 

several hundreds of years, Skeppsbron in the nineteenth-century 

slowly began to lose its important position in the city´s commercial 

life. At the end of the nineteenth century, Skeppsbron was still 

the place where people from all around the city took part in the 

commercial life on the quay. Islanders came to Skeppsbron to sell 

their fish and farmers provided vegetables from the countryside. 

As goods instead began to be shipped by train, the commercial 

life on the quay was gradually reduced.

From the 1950’s until today, the quay has only served as a 

ferry terminal. The food markets are now gone, and the market 

trading that once provided people of Stockholm with foodstuff has 

stopped.

Skeppsbron lost is place  as  Stockholm’s primary trading center 

and meeting place and the commercial identity of Skeppsbron has 

disappeared.

As the fundamental conditions for a functional and well attended 

venue is still present, there are justified hopes that the quay once 

more can become an urban space full of life. By placing a fish 

market on Skeppsbrokajen, I hope to return a portion of the quay 

to the inhabitants of the Old City, the tourists and the people in 

Stockholm. This ambition forms the central idea of the project.

To connect my building firmly to the site has been one of the most 

important intentions of this project. The building is intended to 

contribute to the urban space and provide the site with identity; 

something it currently lacks. The understanding of how the 

building is intended to interact with and relate to the site is highly 

important. In this context, both the shape and appearance of the 

building is of great significance. By working with different scales 

of the building and by pushing parts of the building to different 

sides, new venues are created on both sides of the building 

which provide the place with a sense of intimacy and spatial 

perception. The free surfaces adjacent to the building are of a 

more spontaneous character and acts as a marketplace selected 

days of the week or month, both for the fish market itself as well as 

for other external market stakeholders.

The concept of food trucks 

is something that in recent months has spread all over Stockholm. 

The trucks, with food of particularly distinctive character, is 

constantly looking for new places to market their foods from. 

The program for my fish market includes the vision that they, on 

certain days, shall have the opportunity to park in the squares next 

to the fish market. My hope is that they will create a an attractive 

food market attracting visitors from all over the town, which in turn 

can provide the fish market with visitors. Food served from the 

food trucks or from the fish market’s ”fastfood counter” can the be 

eaten in the square or be enjoyed by the waters edge. 

With this project, I hope to provide the old quay with new life!
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Plan

1. Butikshall
2. Servering
3. Butik
4. Utställningsyta
5. Kök
6. Disk
7. Soprum
8. Kyl/frys
9. Kafé
10. Personalrum
11. Kyl/Frys
12. Städ
13. WC
14. Omklädningsrum 
Dam/Herr
15. Fiskrens
16. Inlastning
17. Soprum
18. Kyl/Frys
19. Förråd
20. Teknik
21. Kontor

2

3
4

5

7 86

9

10

11 12 

13 

14 15 16 

17 18 

19 20 

21 

Nytt tillägg

Tak
Taket fungerar som vindskydd 
regniga dagar eller som solskydd 
en solig dag. Torget fungerar inte 
bara som mattorg utan även som 
en väntplats för dem som skall 
med färjan.

Torg1

Ett större torg där foodtrucks kan 
stå på de fria ytorna invid bygg-
naden. Torget fungerar inte bara 
som mattorg utan även som en 
väntplats för dem som skall med 
färjan.

Torg 2 
Ett mindre torg med lugnare 
karaktär. Här kan foodtrucksen 
ställa sig ännu längre ner på kajen 
än på Torg1.
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TorgNytt Tillägg
Trappa

Fisklucka 
Snabbmat

Skjutbara
solskydd

Uteservering Entrée Kontor Torg

ELEVATION 
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TVÄRSEKTION 

4200 mm

C - C
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ButikshallServeringUtställningPersonalrumOmklädningsrumFiskrensInlast
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EXTERIÖRT PERSPEKTIV
BYGGNAD SEDD FRÅN SÖDER 

MOT NORR INTERIÖRT PERSPEKTIV

EXTERIÖRT PERSPEKTIV, KVÄLL



Tullgränd Norra Bannkogränd Södra Bannkogränd

SIKTLINJER
FRÅN ÖSTERLÅNGGATAN
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Gammal marknadsplats

Torg

Byggnad
Torg

Torgytor:
I projektet relaterar 
de nya torgytorna 
invid byggnaden till 
både befintliga och 
historiska torg i 
närheten. 

Plan:
Planens funktionN

Siktinjer:
Siktlinjer från 
Österlånggatan
samt från norr   
och söder

Rörelse:
*Lunchdags; får 
syn på snabb-
matsluckorna 
på avstånd och 
bestämmer sig för 
att köpa en fish’n 
chips. Sätter sig 
sedan nere vid 
vattnet och avslutar 
måltiden med att 
handla en glass i 
foodtrucken.

Plats för 
foodtrucks:
Grön färg 
visar de 
platser 
foodtruck-
sen får stå 
på.
Prickad linje 
visar in-och 
utfart

*Middagsdags; 
går in i fiskmark-
naden och kastar 
ett snabbt öga på 
utställningen. 
Plockar några 
varor på hyllan och 
betalar. Tar en titt 
på dagens utbud 
av fisk och 
handlar till sist två 
hela spättor.
 Skyndar sedan 
vidare söderut 
längst med kajen.

*Dags för 
kvällens pass i 
restaurangköket. 
Går in genom per-
sonalingången och 
byter snabbt om i 
omklädningsrum-
met för att sedan 
ställa sig i köket.

*Går direkt in i 
fiskrenseriet. Tar en 
titt på morgonens 
leverans och ställer 
sig sedan och 
filéear torsk.

*Observerar 
byggnaden från 
Österlånggatan 
och strosar nyfiket 
ner mot hamnen. 
Tar sig en tur  i 
butikshallen och 
sätter sig sedan i 
restaurangen för en 
matbit. Promenerar 
sedan vidare norrut  
längst med kajen.

N

N

Matmarknad:
En solig 
lördag på 
skeppsbrokajen 
när mat-
marknaden är 
i full ruljans

N N



PRINCIPER & 
MATERIAL

Platsgjuten 
betong”sockel”

Sitta i fönster

Sitta i fasad

Befintlig markläggning Ny markläggning;
“Entrée“ till torg & fiskmark-

Betongkil FASAD
-Rå betong

FASAD
Solskydd för 
fönster och 
dörrar
-Blåmålad 
sträckmetall

TORGTAK
Blåmålad, 
korroderad 
metall 

SITTYTOR,
UTSIDA
Korroderad 
metall



AXONOMETRI

Plåt för avrinning

Fiberduk

Puts

Isolering 40mm

Isolering 300mm

Fallbetong 50mm

Isolering 170mm

Väggregel

Isolerruta

Isolering 50mm

Isolering 220 mm

Betong 200 mm

Cellplast 2x100 mm

Dräneringsrör

Dropbleck

+ 4200 mm

+  5650 mm
Singel 100mm

Grus

Cellplast 2X150mm

Makadam Betong 200mm

Takboard av mineralull

GSEducationalVersion

KONSTRUKTION

TEKNISKT SNITT


