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Jag passerar dagligen Skeppsbrokajen. Här finns 
ingenting att lägga märke till förutom utsikten 
mot Skeppsholmen och vattenspegeln däremellan. 
Djurgården med Gröna Lund gör sig ibland påmind i 
bakgrunden, men själva platsen kommer jag knappt 
ihåg. Egentligen är det ju bara en öppen yta där bilar 
parkerar. Oftast cyklar jag förbi.



Koncept

Jag kommer inte ihåg speciellt mycket från när jag var liten. Tänker ofta att mitt minne 
har blivit sämre, trots att jag inte hunnit passera tjugofem. Kanske är det på grund av 
den höga hastigheten åt motsatt håll. Det vilt pådrivna livet lämnar efter sig ett dammoln 
som är svårt att se igenom, om man ens har tid att försöka. En dag som jag kommer 
ihåg är när jag och pappa åkte till fjärilshuset i Hagaparken. Hur det såg ut där har jag 
glömt. Men någonting med besöket har lämnat en form av närvaro i mitt minne. Ett 
överväldigande myller av intryck lyckades bilda någonting litet och varmt, för det mesta 
osynligt, som ibland hälsar på och berättar varför jag är jag. 

Denna, lite smått besynnerliga text, är en introduktion till mitt koncept. Att skapa 
en mötesplats, full av liv och intryck. Allt händer på samma plats, på samma gång. 
Byggnaden är en centralt belägen industri, en marknad och en restaurang, öppen från 
tidig morgon tills sent på natten. 

Stockholms Fiskmarknad

Idag kommer största delen av den fisk vi äter ifrån marknaden i Göteborg. Göteborg 
är staden med fisketradition, här har det alltid fiskats mycket och mycket fisk har det 
funnits att fiska. Under årens lopp har alla vant sig med att fisken säljs och köps på 
marknaden här och att satsa på något annat vore att riskera sin inkomst. 
   Det finns en förening som heter Stockholms Fiskmarknad som jobbar för att skapa 
ett nätverk av lokala fiskare och handlare. Målsättningen är att ge underlag för en ny 
marknad för försäljning av fisk i Stockholm. 

Mitt projekt handlar om att kunna ge en plats åt den nya marknaden, där en 
sammordnande aktör skapar den knytpunkt som ger de lokala fiskarna en möjlighet 
att sälja sin fångst i närheten. Det rör sig om insjöarter som gös, abborre och lake samt 

Östersjöfisk som torsk, strömming, sik och plattfisk.



teknik, service, personal restaurang, café

Servering: sommar

Servering: vinter

butikshall

entré/slussar

Renseri

Renseriet är det som gör Skeppsbrohallen till länken inom fiskhandeln i Stockholm. 
Verksamheten fungerar som den administratör som gör det lätt för fiskare och krögare 
att mötas, utan att ta några risker. Den stora skalan gör det möjligt att betala fiskarna 
bättra för fångsten och samtidigt garantera en färsk och bra produkt till konsumenten. 

Hit kommer alltså en stor mängd fisk från de lokala fiskarna för att sedan rensas och 
skickas vidare. Tanken är att restauranger i Stockholmsområdet ska kunna ansluta sig 
och få färsk fisk levererad direkt efter rensning. Samtidigt säljs både rensad och hel fisk 
över disk på plats och restaurangen har flertalet fiskrätter på menyn. Det som blir kvar 
kan användas i Resturangerna eller lämnas som avfall till biogastillverkning.

Det viktiga med att placera ett renseri på en så central plats är att de som köper fisken 
ska få se hela processen bakom. Medvetenheten kring råvarors ursprung och hantering 
är idag låg, därför ska det här vara möjligt att se renseriets verksamhet då du passerar 
längst Skeppsbrokajen. Även om kajen för länge sedan tog emot fiskebåtar, är det idag 
inte rimligt för de som fiskar att leverera sin fångst till centrala Stockholm. Leverans 
via lastbil administreras av marknaden och kajkanten med dess utsikt tillängnas istället 
fotgängaren. 

I byggnaden finns två stora kylrum, en för mottagning av fisk och leverans till 
utomstående restauranger och en för försäljning på plats. 

Tanken är att marknaden ska fungera som en bas för Stockholmsfisket, men utrymme 
finns för att komplettera med försäljning av västkustfisk, skaldjur och andra råvaror. 
Utbudet står i relation till säsong och storlek på lokal fångst.



Skeppsbrohallen

Mitt projekt bygger på den traditionella saluhallen med ljus ovanifrån. Tunga väggar 
av tegel och en hög takhöjd skapar en upplevelse som förknippas med en myllrande 
marknadsplats. Samtidigt bidrar det böjda taket av trä till att lätta upp den strikta 
formen. I taket ligger dessutom ett lager akustikdämpning som förhindrar att ljudnivån 
blir för hög, vilket annars är en risk i det stora rummet och de hårda väggytorna. Den 
centrala gången framhävs genom en ökad rymd. Byggnaden tar upp stor plats längst 
kajen, men är tänkt som en förlängning av gatan med sina breda entréer. Platsen på 
Skeppsbron tillåter ett stort tillägg och är tvärtom i behov av en destination. Byggnaden 
är framför allt planerad i ett plan för att minska takhöjden och inte bryta siktlinjerna från 
intilliggande hus och kajkanten. Där Tullhus 3 tidigare endast lämnade en smal gång för 
fotgängare och cyklister finns nu en bred väg under tak. 
 
Marknaden är mestadels introvert för att skapa rummet där allt händer på en gång. 
Fisk säljs över disk samtidigt som restaurangen med det öppna köket ligger några meter 
därifrån. Under sommaren, då borden flyttats ut i solen, kan man cykla hela vägen 
fram till fiskdisken. Mot vägen, i västlig riktning, ligger marknadens egna renseri där de 
passerande kan följa fiskhanteringen, och på så sett se den gå från nyfångad till tillagad. 
Från kontorets balkong bevittnas hela spektaklet.  

Tegelväggarna är skalet mot klimatet, men väl inne så sker allt i samma rum. Vid 
restaurangen och cafét finns lägre skiljeväggar av trä som delar av rummet, men 
ytorna har samma tak. Den breda gången i mitten kan husera alla möjliga aktiviteter 
förutom servering. Här kan tillfälliga event och annan marknadsförsäljning ta plats. Då 
fiskförsäljningen stänger fortsätter livet i restaurangen och ytan i mittgången upptas av 
drickande bargäster. 

Planlösningen är säsongsbetonad, vilket innebär att byggnaden sluter sig på vintern då 
den naturliga genomströmningen av folk inte är lika stor. Nu har du chansen att äta lunch 
mitt i marknadshallen då serveringen delvis tar upp platsen i den centrala gången. Under 
sommarhalvåret öppnas väggen mot vattnet och borden flyttas ut. Entréerna i norr 
och söder kan även öppnas upp helt för att tillåta fri passage in i byggnaden. Gången är 
rensad på bord och blir en del av vägen längst Skeppsbrokajen. 



Tak

Takets yttre skydd är helsvetsad plåt, 0,7mm. Färgen är 
mörkgrå.
Bärningen utgörs av korslimmade furubalkar med en 
dimension mellan 600-800. 
Innertaket är en panel av furuplankor med 100 mm 
bredd.

Pelare

Taket bärs upp av 55 st pelare med en diameter på 
250 mm. Pelaren är ett stålrör där färgen utgörs av 
materialet. 

Lösa väggar

Det stora rummet delas av med 2400 mm höga 
träregelväggar, 120 mm. Väggarna är klädda med en 
obehandlad furupanel som spelar med trät i innertaket.

Klimatskal

Ytterväggarna är ett mörkt tegel av varierande, brun/
svart nyans. Höjden är 3600 mm. Ett 20 mm tjockt lager 
av murbruk förhöjer fasadens färgskiftning. 
Den inre muren som delar upp den offentliga ytan från 
personalytan utgörs av samma tegel.



Program

Allmänna och kommersiella ytor:

Butikshall      280
Café      60
Servering     130
Restaurangkök    30
Utställningsyta/Renseri   70
WC Besökare     27 (2 HWC, 3 Wc, 5 Urinoar)

Serviceytor:

Kyl- och frysrum, Sop, Städ, Lager  150
Inlastning     30
Förråd      125
Teknik      50

Personalytor:

Omklädning, WC, Personalrum  60
Kontor      100

Övriga Ytor:     33

Total yta:     1145

Den stora frågan om Östersjöfisk

Enligt media är Östersjön ett gifthål. Fisk som fångas här bör endast ätas 
ett fåtal gånger per år. Men i detta har jag också fått veta att politiska 
intressen och stora norska fiskebolag har haft sitt att säga i vilken fisk 
som är “attraktiv”.
På Sturehof säger man dessutom att de tidigare mätningarna, som har 
resulterat i det dåliga ryktet, i sig är dåligt utförda. De höga gifthalterna 
har uppmätts i fiskarnas buk, där de naturligt hamnar genom födan. 
Faktumet att just buken inte är en del på fisken som vi människor äter 
framgår inte i statistiken. Det gör självklart inte Östersjön mindre 
förorenad, men innebär troligtvis att de uppmätta halterna inte 
överstämmer med vad vi får i oss. Strömming från Östersjön har 
dessutom bekräftats vara under gränsvärdena för tillåten dioxinhalt. 

Jämför man med de faktum att vi fortfarande äter stora mängder 
antibiotikabehandlat fläskkött från Danmark och Tyskland så kan bilden 
av östersjöfisk ytterligare verka onyanserad. 



Helsvetsad, rostfri plåt (0.7mm)

Gatusten (100 mm)

Cellplastisolering (100mm)

Betongplatta (150 mm)
Singel/Grus

Korslimmad sekundärbalk, furu
Plywood (22mm)

Ångspärr

Luftspalt (30 mm)

Mineralull (300mm)

Akustikabsorbent (50mm)

Obehandlad furu, (100x20 mm)
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