
Urban Fishfarm - Kandidatarbete

Urban Fishfarm - Degree Project

Matilda Lundmark
Handledare/ Supervisor Ania Zdunek 

Handledare/ Supervisor Måns Tham 
Examinator    Erik Wingquist 

Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp
Degree Project in Architecture, First Level 15 credits

05 maj 2015



Storstaden är idag människans 
kanske mest naturliga miljö. Det är 
där de flesta av oss bor, lever och 
naturligtvis konsumerar en stor 
mängd mat. Frågan är hur staden 
kan vara en plats där mat inte bara 
förbrukas utan även produceras? 

Syftet med med mitt projekt har 
varit att undersöka hur en fisk-
marknad på skeppsbron skulle 
kunna utnyttja de befintliga 
resurserna på platsen och skapa 
en miljö där männisakn lever i 
symbios med naturen. En flexibel 
arkitektur som är formad utefter 
landskapets unika struktur och 
som förändras parallellt med det 
växlande vattenrummet. Jag har 
frågat mig hur Skeppsbrokajen 
skulle kunna vara ett centrum för 
urban matproduktion och samti-
digt aktivera stadsrummet under 
hela dygnet. 

I kartan till höger redovisas vatten-
rummet i Stockholms innerstad. 
De svarta cirklarna representerar 
dess kajplatser. Skeppsbron (ka-
jplats Räntmästartrappan) hamnar 
i centrum för båtlinjerna i öst och 
väst.
Jag frågade mig hur fisken skulle 
kunna transporteras mellan olika 
kajplatser med hjälp av stadens 
vattenrum. 
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På grund av att vattennivån stiger (man räknar 
med att saltsjön kommer att stiga över 3 me-
ter på hundra år) kommer innerstans vatten-
rum att förändras. Ett förslag för att förhindra 
en översvämning är att “flytta” ut slussen och 
skapa en barriär mellan Saltsjön och Östersjön. 
Detta betyder att saltsjön med tiden skulle bli 
ett mellanhav vilket skulle göra det lättare för 
oss att reglera vattenkvalitén. Dessutom bidrar 
en sådan utveckling till en bredare biologiskt 
mångfald. 

Utveckling

Slussen

Slussen Barriär

Slussen



Förslag 1

Kajkanten gröps ur och skapar en 
trappa ner mot vattnet. 

Det här förslaget möjliggör befintliga 
och kommande flöden och skapar ett 
närmare förhållande till vattenrum-
met. Dessutom skulle kajkanten trol-
igtvis nyttjas i större utsträckning då 
skeppsbron idag saknar sittplatser. 

En nackdel är att en stor yta av kajen  
går förlorad. 

Avståndet mellan vattennivån och kajkant-
en är idag ca 1,5 m högt och distansierar 
besökare från vattnet. Jag har därför arbetat 
mycket med att förändra/gröpa ur den be-
fintliga kajen idag. Under processen har jag 
testat en stor mängd olika varianter.

Process

Förslag 2

Några av trappstegen blir till odling-
slotter vilket bidrar till natur och even-
tuella kolonnilotter. 

Förslag 3

Kajen gröps ur helt och hållet och 
ger tillbaka den yta som den en gång 
tog ifrån vattenrummet. Detta ger 
plats åt fiskeodling och musselod-
ling. Intressant hur den så kallade 
“Skeppsbroraden” närmar sig 
vattnet återigen. Dessutom hamnar 
cyklister och gångtrafikanter nära 
vattenrummet. 
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Förslag 4

Kajkanten skärs ut och skapar en 
strandliknande struktur. Skeppsbron 
kan nu liknas vid franska rivieran. 

Förslag 5

Med tiden skapas det en träskliknande  
miljö. Saltsjön är numera en sjö vilket 
ger upphov till biologisk mångfald. 
Skeppsbrokajen skulle kunna bli start-
sträckan för en enorm våtmark som 
sträcker sig runt hela Stockholm. 

Dett gav mig idén att börja ta in våt-
marker och fiskeodlingar i mitt projekt 
och låta dessa styra min utformning. 

Process

Planerna visar min process och ut-
veckling från steg 1 där jag försiktigt 
börjat närma mig vattnenrummet 
genom en trappa. 

Sedan förändrades formen allt efter-
som då våtmarker och olika typer av 
fiskodlingar påverkade kajens form. 



Svante - Säljer fisk på marknaden  
i Centrum 

Vad handlar du på fiskeauktion och varför?

- Mina kunder är ca 80% stamkunder så 
jag vet vad de vill ha och köper däreft-
er för att jag vet vad som kommer säljas. 
Precis som att jag vet vilka fiskebåtar som 
är bra och som jag ska 
handla av så vet mina kunder att de kan 
lita på mig, det handlar om förtroende. 

Staffan - Äger en fiskebutik strax utanför 
Göteborg

Hur kan du lita på att fisken och räkorna är 
så färska som du står på lådorna på auktionen?

- Det lär man säg att se själv. Dessutom 
vet man vilka båtar som är bra och vilka 
som inte är det. Det är mycket upp till mig 
att ligga steget före hela tiden. Varje mor-
gon går jag upp tidigt för att kolla vädret 
och tar mig sedan till auktionen redan 
klockan 06.00. 

Kunder - Marknadsplats i centrum 

Varför går ni just till den hät marknaden och 
köper fisk?

- För att dem har den bästa fisken här och 
det bästa priset. Dessutom känner vi dem 
som jobbar och litar till 100% på deras 
produker. Här vet vi att vi alltid får den 
färskaste fisken!

Jan Arrvidsson & Kent Karlsson 
- Akeröpojkarna

Vart får ni eran fisk ifrån?

- Vi köper fisken på auktionen och rensar 
den sedan har framför kunden för att visa 
hur färsk den är. Vi går alltså inte via en 
mellanhandel som rensar fisken åt oss. 

Lisa Eliasson - Jobbar i fiskdisken i 
Fiskekörka 

Köper ni er fisk själva på auktionen?

- Nej, vår grossist är där och köper den 
och rensar den innan den hamnar hos oss. 
Då är den klar och färdig att säljas när vi 
öppnar. Det är bekvämare att gå via en 
mellanhandel. 

Studieresa till Göteborg - Intervjuer

Fiskare - Fiskeauktionen

Kommer fiskebåtarna hela vägen in till hamnen 
och lastar av sin på kajen?

- Nej, de lastar av på olika ställen där last-
bilarna väntar för att köra det vidare till 
auktionen. Fiskebåtarna drar för mycket 
olka för att det ska vara värt att köra hela 
vägen in till hamnen och dessutom är bi-
larna mycket snabbare. Endast ett fåtal 
båtar tar sig in till kajen. 

Studieresa till Göteborg - Intervjuer



Fisk & Biogas

Vattnet renas via bygg-
nadens biogasanläggning.

Fisk & Våtmark 

Vattnet renas med hjälp 
av dess omgivande våt-
mark. 

Fisk & Växthus

Vattnet renas med hjälp 
av växter och grönsaker.
  





Avloppsvattnet renas och 
blir till biogas

Akvaponit, vattnet renas med hjälp av 
växter och våtmark

Urban Fishfarm
Grupp 2 Nummer 12

Fiskrens från 
utemarknaden blir 

till biogas 

Energi från fiskrens, avloppsvatten och sopor 
generarar energi till husen i Gamla stan

Biogasanläggning värmer upp norrsidan och 
skapar en mörk trädgård

Sol under hela dagen i söderläge
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