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”MANETEN”  Saluhallen har histo-
riskt sett spelat en viktig roll för städers 
matförsörjning och har även fungerat 
som en mötes- och arbetsplats. Numera 
är städerna inte längre beroende av 
saluhallen som den primära ”matför-
sörjaren” i och med alla mataffärer. 
Saluhallens nya roll har istället kommit 
att handla om en känsla av genuinitet, 
ursprung och tradition samt på en del 
platser en känsla av lyx och delikatess. 
Att handla råvaror manuellt över disk 
av en yrkeskunnig person med färska, 
närproducerade och/eller exotiska 
råvaror i fokus ligger i tiden och ger 
en känsla av hållbarhet, autenticitet 
och att stad och land binds ihop. Om 
snabbköpen har tagit över vår vardag 
så representerar saluhallen för många 
”det lilla extra”.

Platsen för fiskmarknaden är Skepps-
bron i Stockholm. Det är en speciell 
plats då den ”syns” från många vinklar 
och vrår. Det är även en speciell plats 
då den står för tradition och konservati-
vitet med slottet på dess ena sida sam-
tidigt som det är en plats i förändring i 
och med att Slussen på dess andra sida 
moderniseras. En fråga som jag ställde 
mig var hur man egentligen ska förhålla 
sig till Skeppsbrons speciella och histo-
riska karaktär? Ska man gömma bygg-
naden, låta den smälta in och synas så 
lite som möjligt? Ellet ska man låta den 
få ta plats? 

Många saluhallar har kommit att få en 
nästintill ikonisk betydelse för sin stad. 
Människorna som bor i staden kanske 
inte ens besöker saluhallen särskilt ofta 
men den är ändå att se som en viktig 
del av stadens identitet. Saluhallar har 
en dragningskraft som även lockar turis-
ter världen över att besöka dem. Salu-
hallarna måste kunna locka kunderna 
med en upplevelse och känsla som de 
inte finner på annat sätt. Det ville jag ta 
fasta på i mitt projekt. Helt enkelt ska-
pa en byggnad som står för något mer 
än funktion. En byggnad som ger en 
känsla av lyx och en upplevelse utöver 
vardagen. Att ta till vara på platsens 
synlighet och behandla byggnaden 
som en skultpur i staden blev därför en 
viktig utgångspunkt i mitt projekt.
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Som Stockholmare hade jag redan en väldigt definierad relation till Skeppsbron innan det här projektet. Men när jag besökte Skeppsbron med utgångspunkten fiskmarknad 
för första gången var det några saker som slog mig. 

Skeppsbron känns outnyttjad och inte särskilt inbjudande. Omgivningen med vattnet och gamla stan är otroligt vacker men platsen i sig känns rörig. Det nuvarande tullhusets 
placering invid cykel- och gångbanan skapar en barriär och man känner sig instängd mellan husets vägg och den trafikerade vägen. Platsen har en väldigt linjär karaktär. 
Det är en plats man passerar, inte stannar upp på.

Eftersom att platsen nås från Slussen, Gamla stan, Kungsträdgården och vattnet ville jag skapa en byggnad med så lite ”baksida” som möjligt. Att kunna röra sig runt och 
i byggnaden, både inne och ute, i olika riktningar blev därför en viktig utgångspunkt, också för att bryta av platsens linjära karaktär. Jag ville även skapa skyddade rum 
utomhus för att öppna upp platsen mer.
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Byggnaden består av ett markplan och ett källarplan. På mark-
planet finns fiskhall, restaurang och tillhörande kök, café, kontor 
och inlastning. Källarplanet huserar serviceytor och personal-
rum. Kyl- och frysrum samt lager har delats upp som ett källarför-
råd där fiskbutikerna har sitt eget förråd. Källarplanet nås från 
de två trapphusen som även innehåller varsin hiss. 

Det finns fyra offentliga entréer. En från cykel- och gångbanan, 
en från vattnet, en som leder in i caféet och en som leder in i 
restaurangen. I övrigt finns en entré in till kontoret som är helt 
självgående men har direkt access både till trapphus och fiskhall. 
Det finns även en inlastningsentré med direktaccess till trapphus 
och fiskhallen. 

Fiskhallen består av flera diskar som är placerade vid och runt 
pelare. De är utplacerade så att man kan röra sig runt i olika 
riktningar. 

Innerväggarna till restaurangkök, inlastning och kontor går upp 
till tak. I övrigt finns en ca 2,5 meter hög vägg som delar av 
hallen mot restaurangen, utställningen och caféet. Detta möjlig-
gör att man kan stänga av mot hallen och använda den delen 
av byggnaden med andra öppettider och för tillexempel olika 
events.

KÄLLARPLAN
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”ACID WASH CONCRETE”
- GOLV
- SYRABEHANDLAT BETONGGOLV
- GLANS, REFLEKTERANDE

”EFFEKTGLAS”
- INNERVÄGGAR
- SEMITRANSPARENT

”EMALJERAD PLÅT”
- TAK INNE & UTE
- IRISERANDE EFFEKT
- FÄRGSKIFTANDE

”DICROHIC FILM”
- LJUSINSLÄPP
- FILM SOM LÄGGS PÅ GLAS
- FÄRRGSKIFTANDE

”STÅL”
- PELARE
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*EMALJERAD PLÅT

*LUFTSPALT

*VINDSKYDD

*ISOLERING

*ÅNGSPÄRR

*EMALJERAD PLÅT

TEKNISKT SNITT

”SKAL”
YTTERSKIKT    INNERSKIKT

*STABILISERANDE
STÅLPROFIL
50 MM DIAMETER

*BÄRANDE
STÅLPROFIL
100 MM DIAMETER

”KONSTRUKTION”

*STUPRÄNNA

”KÄLLARPLAN”
*STÖTTANDE 
BETONGPELARE

”SKAL”
- emaljerad plåt
- iriserande effekt 
(färgskiftande)
- 2 lager plåt, isolering 
emellan
- vatten leds ned i pelarna

”PELARE”
- emaljerad plåt
- iriserande effekt 
(färgskiftande)
- stuprör i pelarna 

”BÄRANDE”
- stålprofiler
- 100 mm diameter

”STABILISERANDE”
- stålprofiler
- 50 mm diameter

”YTTERVÄGG”
- format glas

”PELARE YTTERVÄGG”
- glas

Byggnaden består av ett ”skal” som 
välver ned mot marken i flera punk-
ter. I varje punkt bildas en pelare av 
olika höjd. Fyra av pelarna är större 
och innehåller olika funktioner. I två 
av dem finns toaletter och i två finns 
hiss och trappa. I varje punkt där de 
mindre pelarna bildas leds vatten ned 
i stuprör inuti pelarna.

Skalet har flera funktioner då det är 
rumsbildande samt verkar som ett tak 
både inne och ute. Detta möjliggör 
för försäljning av fisk även ute samt 
uteservering.

Skalet består av flera lager. Ytterst är 
det plåt, emellan ligger isolering och 
innerst kommer ett likadant skikt med 
plåt. Plåten är behandlad med en iri-
serande emaljering vilket gör att den 
skiftar i färg beroende på ljus. 

Skalet och pelarna bärs upp av en 
stålkonstruktion. Stålkonstruktionen 
består av bärande och stabiliserande 
profiler där de bärande har en dia-
meter på 100 mm och de stabiliseran-
de 50 mm. Stålkonstruktionen är helt 
synlig och ger nästan känslan av ett 
skelett. De stabiliserande profilerna 
har även en ornamenterande funk-
tion.

Vissa delar av skalet har ljusinsläpp 
där dicrohic film har placerats mel-
lan glasskivorna. Dicrohic film har 
en färgskiftande effekt vilket gör att 
ljusinsläppen skapar mönsterverkan-
de skuggor i olika färg inuti byggna-
den. Ljusinsläppen sträcker sig även 
ut över de delarna av skalet som är 
utomhus vilket gör att mönsterverkan 
skapas även utomhus. 

Ytterväggarna består av glas som väl-
ver sig upp mot skalet på samma sätt 
som pelarna. För att ta bort insyn har 
glaset där det behövs fått en”fadean-
de” frosteffekt för att ta bort insyn, 
tillexempel i restaurangköket. Ytter-
väggarna bärs upp av pelare i glas 
för att ta så lite fokus som möjligt. 

Vid sammansättning av byggnaden 
numreras alla beståndsdelar.

Belysningen i byggnaden består dels 
av taklampor som placerats ut men 
också av att vissa av stålprofilerna 
perforerats och innehåller ljuspunkter. 

Golvet är av betong som har behand-
lats med syra och på så sätt får en 
glans som bidrar till att reflektera det 
ljus som kommer in. 

”SKAL”
- EMALJERAD PLÅT
- IRISERANDE EFFEKT
- FÄRGSKIFTANDE
- 2 LAGER PLÅT, ISOLERING 
EMELLAN
- VATTEN LEDS NED I PELARNA

”PELARE”
- EMALJERAD PLÅT
- IRISERANDE EFFEKT
- FÄRGSKIFTANDE
- STUPRÖR I PELARNA

”BÄRANDE”
- STÅLPROFILER
- 100 MM DIAMETER

”STABILISERANDE”
- STÅLPROFILER
- 50 MM DIAMETER

”YTTERVÄGG”
- FORMAT GLAS

”PELARE YTTERVÄGG”
- GLAS



Jag vände mig till havet och dess innehåll som inspiration för fiskmarknadens uttryck. Eftersom det har varit viktigt för mig att skapa en upplevelse och låta arkitekturen förstärka 
byggnadens funktion och omgivning ville jag använda mig av de effekter som havet och dess innehåll skapar. Att kliva in i byggnaden ska nästan ge en känsla av att kliva in i en 
undervattensvärld.

Något som återkommer bland många fiskar och andra havsdjur är färgskiftningar. Allt från många arters fiskfjäll till insidan av musslor har en iriserande effekt, samma effekt som 
uppstår när man häller olja på vatten. I vissa ljus är de nästintill vita eller grå och i vissa ljus skimrar de i en rad olika färger.





Jag har även tittat en del på maneter och hur de ofta är uppbyggda med ett stort ”mjukt skal”, en 
mindre kropp inuti och spretande tentakler. Direktöversatt till arkitektur, ett tak som breder ut sig över 
en mindre huskropp och som bärs upp av pelare. På så sätt skapas rum både ute och inne. Mane-
tens runda karaktär var också något jag tilltalades av då det inte ger utrymme för någon baksida.



Något mer som maneter erbjuder är dess transparens. Ljus och saluhallar 
har ett komplicerat förhållande då det inte får komma in för mycket direkt 
ljus för att maten ska hålla sig fräsch. Jag har tittat mycket på hur man kan 
jobba med indirekt ljus och hur ljuset kan bli som ett konstverk.

Genom ljusstudier har jag undersökt vad som händer med iriserande folie 
när den utsätt för ljus och hur man kan skapa mönsterverkan med hjälp av 
ljusinsläppen.



Digital skissmodell steg för steg
Digital modellering och tester fram 
till slutgiltigt resultat
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