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 inledning  abstract
skeppsbron

Skeppsbron har en lång historia av hamnverksamhet och sjöfart. Med sitt läge i Gamla 
stan, 
precis vid inloppet mellan hav och sjö, har Skeppsbron och Skeppsbrokajen varit en 
naturlig samlingspunkt för de som har varor, både från havet och från land, att sälja.

Sedan Mälaren gick från att ha varit en havsvik till att bli en insjö på 1300-talet har 
platsen varit en plats för omlastning och försäljning. 
Dåtidens hamn, Kogghamn, låg ca 100-200 m in från dagens kajkant.

På 1600 och 1700 talet låg det fl ertalet byggnader över Söderström varav de fl esta stod 
på pålar i vattnet. Dessa byggnader innehöll bland annat marknader och verkstäder. 
Vid Skeppsbron låg vid den här tiden också Södra fi skarehuset samt Södra 
fi skehamnen. 1734 byggdes fi skehamnen ut och fanns kvar till Slussens utbyggnad på 
1930-taket.

fi skmarknaden

“Iden om Stockholms Fiskmarknad bygger på att den ska vara öppen för såväl 
middagshandlande privatpersoner som för krögare som vill lägga beställningar på 
veckans råvaror. Marknadsplatsen, kanske med restauranger i lokalerna, kommer att 
kunna bli en attraktion i sig.”

Denna beskrivning är av den fi skmarknad som föreningen Stockholms fi skmarknad vill 
starta efter att Länsstyrelsen avslutat sin utredning av fi sket i Stockholm med omnejd. 
Med sitt centralt placerade läge i Gamla stan, med det som får anses vara Stockholms 
främsta tillgångar – vackra utblickar och närhet till vatten. Platsen kräver respekt så tillvida 
att ett tillägg inte förstör eller i onödan påverkar dess charm. Samtidigt skall ett nytt 
tillägg inte vara en pastisch utan spegla sin egen tid. Att det är en fi skmarknad på en 
historisk handelsplats räcker inte.

Så som jag upplever platsen idag, är det en outnyttjad plats. Det känns som en baksida 
av 
staden där de fl esta endast passerar förbi. Jag vill med mitt tillägg ändra på detta.. 
Nu kör, cyklar och går man förbi utan att ha en anledning att stanna upp. Jag vill utnyttja 
den stora yta som vi har till vårt förfogande och göra den till en plats för att stanna upp, 
tänka efter, sitta ner, titta ut, titta upp eller bara promenera lite långsammare. 
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program

- Butikshall  300 m2
- Kontor  100 m2
- Servering  100 m2
- Cafe  50 m2
- Utställning 50 m2
- Kyl/Frys  200 m2
- Förråd  160 m2
- Teknik  50 m2
- Kök   25 m2
- Inlastning  30 m2
- WC   25 m2
- Personal  50 m2
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inspiration & referenser
GREATBATCH PAVILION, BUFFALO.
TOSHIKO MORI 2009

CENTRAL STATION, ROTHERHAM.
AEDAS 2012

CULLODEN VISITOR CENTER, INVERNESS-SHIRE. 
GARETH HOSKINS ARCHITECTS 2008

skisser

Traffi ken är idag dominerande på Skeppsbron.
Vägen skapar en barriär mellan Gamla stan och kajen som 
är både svår att göra sig av med och acceptera.
Bilar, bussar och cyklar skapar ett ständigt hindrande fl öde. 
Vackra dagar är kajen befolkad av turister, fl anörer och lun-
chande - annars är den tom.

Gamla stan har en blandad bebygglese av bostäder, 
kommersiella lokaler, kontor och offentlgia förvaltningar 
och verksamheter. Likaså är Gamla stan ett givet turistmål. 
Sammantaget borde detta ge gott underlag för såväl en 
fi skmarknad, utställning, marknad samt serveringar place-
rade på Skeppsbron.

platsanalys

plats



C-C skala 1:200
fasad från saltsjön
skeppsbrons fi skmarknad

skeppsbron och dess unika fasadlänga får behålla sitt utryck och spektakulära vy, det nya tillägget är varken högt eller skrymmande. istället bidrar det till att fånga upp fl ödet av männiksor, tar tillvara och omfamnar den plats där det är placerat.
skeppsbrons fi skmarknad möter dig med ett av sina två två olika ansikten - ett slutet , intimt utryck mot staden och ett öppet, inbjudande ansikte mot de som kommer vattenvägen.

materialen har valts utifrån att de skall vara slitstarka, tåliga och åldras med värdighet. vissa har lånats från modern byggteknik, andra har inspirerats av segelbåtar och klassiskt hantverk. 
den stora hallen har två glasfasader som båda vätter ut mot vattnet, dessa hälsar tillresande välkomna och låter hallen bada i ljus från sydöst.
i hallens båda fl yglar kan man se fi sken beredas - i den ena i renseriet och i den andra i köket. alla arbeten som är utförda av människor är i min fi skehall på display.

hallen och de båda fl yglarna omfamnar den plats mellan slussen och vår tomt som jag har velat göra till ett torg. detta torg är inte programmerat, utan mer en inbjudan till att fylla med liv.
här fi nns redan trappan som är en populär plats för lunchpaus i solen, ett fantastisk läge att möta morgonen på efter en lång natt likväl ett perfekt rum för stretching efter en springtur. 
det jag tillför är ett grid genom vilket  det är enkelt att förhöja och förändra platsen. gridet kan användas till att bygga torghandelsstånd, till att uppföra en klätterställning, en utställning eller något annat som passar inom 4x4 m.
i valda punker i gridet fi nns tillgång till el och när inget sker på platsen är den platt, tom och nästan oförändrad från nu.

personalen är viktig i mitt projekt. de jobbar i en levande miljö, på display, på en hektisk plats  i en stimmig atmosfär. de hårda materialen, valda för deras slitstyrka, förstärker alla ljud och trissar upp stämningen än mer.
det är viktigt att få kunna ta en paus. och att kunna känna att det är en paus. därför har jag valt att fl ytta ut kontor och personalyta till en egen byggnad. den är lillasystern, omhändertagen med fri för sin sak.
materialen är annorlunda, mjukare. volymen är mindre, mer human. här råder lugn och arbetsro precis vid genomfartsgatan.
fönstren är placerade i taket eller -i den sittandes höjd. du ser ut, ingen ser in. 

jo, kanske ett barn... men det är väl ok?
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plan

1. butikshall
2. restaurang
3. kök
4. omklädningrum/wc/dusch
5. diskrum
6. förråd
7. inlastning
8. sluss/avfall
9. wc
10. kyl/frys
11. omklädningrum/wc/dusch
12. renseri/beredningskök
13. marknadsplats/torg
14. personalrum
15. kontor
16. wc
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A-A skala 1:400
fasad från slussen

C-C skala 1:400
fasad från skeppsbrokajen

vad som möter dig på väg till söder

fasaden som möter dig på stadens sida är låg och klädd med trä. trä som får leva med platsen, vädret och den inte så salta vinden. trä som får åldras, trä som får synas.
det som möter dig ger sig inte till känna direkt. det är svårt att avgöra vad som hör till vad, vilket tak lyfter från var. är det en samling hamnskjul? varför sticker taken upp sådär? vad gömmer sig på andra sidan?

du kan smita bakvägen in.

vad du ser när du går längs med kajen

en glasvägg, ett generöst inre. liv och rörelse där inne, lugnt och stilla där ute. någon står och ser in genom ett fönster på en annan som fi lear fi sk. den tittar upp, får ett leende.
en öppen yta, en trappa ner till vattnet. går det bada? vet inte. går vidare. en servering. för blåsigt idag. förbi köket med det stora fönstret. spring där inne. glada miner, mycket disk.
vidare.
där till vänster ligger det där trähuset. hör det till? hur gammalt är det? det har ju koppartak...

vad är det för trä?

skeppsbron

södra bankogränd

tullgränd

norra dryckesgränd

norra bankogränd

packhusgränd

skeppsbrokajenskeppsbron

södra bankogränd
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packhusgrändpackhusgrändpackhusgränd

skeppsbrokajen

skala 1:800

A A

CC

B
B

N



E-E skala 1:200
sektion

PLAN MED PLUSHÖJER FÖR TAK & LAYOUT FÖR BÄRANDE BALKAR

FISKMARKNAD PÅ SKEPPSBROKAJEN
TEKNISKT SNITT

MÄRTA ANDERSSON, STUDIO 5

MATERIAL

1. KAJ MED TRÄPÅLAR & UTFYLLNADSMASSA
2. FIBERDUK
3. DRÄNERANDE MARKFYLLAND
4. ARMERING
5. GJUTEN BETONPLATTA
6. ISOLERING
7. GOLVBELÄGGNING

8. GIPSSKIVA MED BEKLÄDNAD, 12 MM
9. TRÄREGEL, 45X45 MM
10. BÄRANDE BETONGVÄGG, 300 MM
11. ISOLERING, 220 MM
12. FUKTSPÄRR

13. ISOLERING, 100 MM
14. GJUTET BETONGGOLV
15. GOLVBELÄGGNING (KLINKER)

16. I-BALK, 300 MM
17. TRP-PLÅT, 45 MM
18. ISOLERING, 300 MM
19. PLYWOOD, 12 MM
20. TAKPLÅT, 3 MM

21. I-BALK 300 MM
22.I-BALK, 150 MM
23.TRÄREGEL, 45X45 MM
24. ISOLERING, 200 MM
25. PLYWOOD, 12 MM
26. TAKPLÅT, 3 MM

SKALA 1:20

TAKLUTNING OCH PRINCIP FÖR AVRINNINGAXONOMETRI MED PRINCIP FÖR KONSTRUKTION
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materialkollage

lilla stora torget



skeppsbrons fi skmarknad

processbok
kandidatarbete våren 2015

märta andersson
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skeppsbron

Skeppsbron har en lång historia av hamnverksamhet och sjöfart. 
Med sitt läge i Gamla stan, precis vid inloppet mellan hav och sjö, 
har Skeppsbron och Skeppsbrokajen varit en naturlig samlingspunkt 
för de som har varor, både från havet och från land, att sälja.

Sedan Mälaren gick från att ha varit en havsvik till att bli en insjö på 
1300-talet har platsen varit en plats för omlastning och försäljning. 

Sedan 1400-talet fi nns belägg för att handelsmän även bosatte sig 
på adresserna på Skeppsbron. Då bedrevs inte bara torghandel utan 
hamnen var också ett centrum för import och export genom fl ertalet 
handelsavtal.

Dåtidens hamn, Kogghamn, låg ca 100-200 m in från dagens 
kajkant. Gamla stan har, liksom så många handra av Stockholms öar, 
genom åren fyllts ut och ökat i area. Detta skedde både genom att 
hushållsavfall dumpades i vattnet samt att när hamnarna behövde 
mer utrymme, sänktes kasserade skepp och båtar för att fungera som 
grund till utbyggnad av kajer och bryggor. Kajen fi ck sin nuvarande 
position på 1700-talet.

På 1600 och 1700 talet låg det fl ertalet byggnader över Söderström 
varav de fl esta stod på pålar i vattnet. Dessa byggnader innehöll 
marknader och verkstäder. Här fanns bland annat grönsaksmarknad, 
slakthus och fi skhus samt smedja och sädeskvarnar. Vid Skeppsbron 
låg vid den här tiden också Södra fi skarehuset samt 
Södra fi skehamnen. 1734 byggdes fi skehamnen ut och fanns kvar till 
Slussens utbyggnad på 1930-taket.

Bebyggelsen som idag fi nns längs med Skeppsbron uppfördes 
mestadels på 1600-talet och har sedan dess inte ändrat utseende 
avsevärt . På 1640-talet började plasten benämnads som 
Skeppsbron och Skeppsbrokajen. 

Under 1720-talet påbörjades stensättning av kajen under 
stadsarkitekt Johan Eberhard Carlberg. 
Det var också han som var den som gav kajen dess nuvarande läge 
och utseende genom att fylla ut och stabilisera kajen. På vissa 
ställen förväntas utfyllnaden vara så djup som 15 meter från dagens 
markyta.

projektet

“Iden om Stockholms Fiskmarknad bygger på att den ska vara öppen 
för såväl middagshandlande privatpersoner som för krögare som vill 
lägga beställningar på veckans råvaror. Marknadsplatsen, kanske med 
restauranger i lokalerna, kommer att kunna bli en attraktion i sig.”

Denna beskrivning är av den fi skmarknad som den ideella 
föreningen Stockholms fi skmarknad vill starta efter att Länsstyrelsen 
avslutat sin utredning av fi sket i Stockholm med omnejd.
Den beskrivningen landar relativt nära det jag själv har tänkt vad 
gäller utformningen av det som kommer bli mitt kandidatarbete.

Med sitt centralt placerade läge i Gamla stan, med det som får anses 
vara Stockholms främsta tillgångar – vackra utblickar och närhet till 
vatten. Platsen kräver respekt så tillvida att ett tillägg inte förstör eller i 
onödan påverkar dess charm. Samtidigt skall ett nytt tillägg inte vara 
en pastisch utan spegla sin egen tid, så som tex. Tullhus 3 gör. 
Att det är en fi skmarknad på en historisk handelsplats räcker inte.

Så som jag upplever platsen idag, är det en outnyttjad plats. Det 
känns som en baksida av staden där de fl esta endast passerar förbi. 
Synd då det är en mycket vacker plats med många lager och en 
spännande historia. Idag består platsen mest av parkering och en 
tom stenkaj.

Jag vill med mitt tillägg göra platsen mer attraktiv att stanna upp på. 
Nu kör, cyklar och går man förbi utan att ha en anledning att stanna 
upp. Jag vill utnyttja den stora yta som vi har till vårt förfogande och 
göra den till en plats för att stanna upp, tänka efter, sitta ner, titta ut, 
titta upp eller bara promenera lite långsammare. 
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1642
Skeppsbron har fått sitt namn och används som både fi ske- 
och handelshamn. 
Gamla stan och Södermalm är sammanbundet av en 
landtunga.

1733
Kvarteren och fasaderna längs med kajen har fått en tydlig 
utformning. Likaså har kajen stenlagts på stadsarkitektens 
inrådan och fått sin slutgiltiga position.

1885
Tullhusen på Skeppsbron är tyligt utmärkta och förmodligen 
mer permanent bebygglse. Tidigare har kajen varit full med 
kajskjul och mer temporära byggnader.

1976
Skeppsbron blir mer och mer en transportled in och ut ur 
centrala Stockholm. Staden anpassas till biltraffi k och kajens 
funktion som hamn minskar.

Idag
Skeppsbron används forfarande som genomfartsled för bil, 
buss och cykel. Kajen används som parkering för bilar samt 
dockningsplats för turistbåtar. 
Vacker, men ej tillvaratagen utblicksplats.

1955
Skeppsbron är en levande och rörig plats. Båtar anländer 
och kranar lastar. Passagerarkepp träng med handelskepp 
och fi skebåtar. Människor rör sig längs kajen för arbete och 
för handel direkt från båtarna.

~1930
Skeppsbron, även en plats för avkoppling?

Skeppsbrons fasader - en av Stockholms framsidor.

Traffi ken är idag dominerande på Skeppsbron.
Vägen skapar en barriär mellan Gamla stan och kajen som 
är både svår att göra sig av med och acceptera.
Bilar, bussar och cyklar skapar ett ständigt hindrande fl öde. 
Vackra dagar är kajen befolkad av turister, fl anörer och 
lunchande - annars är den tom.

Gamla stan har en blandad bebygglese av bostäder, 
kommersiella lokaler, kontor och offentlgia förvaltningar 
och verksamheter. Likaså är Gamla stan ett givet turistmål. 
Sammantaget borde detta ge gott underlag för såväl en 
fi skmarknad, utställning, marknad samt serveringar place-
rade på Skeppsbron.
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ställen förväntas utfyllnaden vara så djup som 15 meter från dagens 
markyta.

projektet

“Iden om Stockholms Fiskmarknad bygger på att den ska vara öppen 
för såväl middagshandlande privatpersoner som för krögare som vill 
lägga beställningar på veckans råvaror. Marknadsplatsen, kanske med 
restauranger i lokalerna, kommer att kunna bli en attraktion i sig.”

Denna beskrivning är av den fi skmarknad som den ideella 
föreningen Stockholms fi skmarknad vill starta efter att Länsstyrelsen 
avslutat sin utredning av fi sket i Stockholm med omnejd.
Den beskrivningen landar relativt nära det jag själv har tänkt vad 
gäller utformningen av det som kommer bli mitt kandidatarbete.

Med sitt centralt placerade läge i Gamla stan, med det som får anses 
vara Stockholms främsta tillgångar – vackra utblickar och närhet till 
vatten. Platsen kräver respekt så tillvida att ett tillägg inte förstör eller i 
onödan påverkar dess charm. Samtidigt skall ett nytt tillägg inte vara 
en pastisch utan spegla sin egen tid, så som tex. Tullhus 3 gör. 
Att det är en fi skmarknad på en historisk handelsplats räcker inte.

Så som jag upplever platsen idag, är det en outnyttjad plats. Det 
känns som en baksida av staden där de fl esta endast passerar förbi. 
Synd då det är en mycket vacker plats med många lager och en 
spännande historia. Idag består platsen mest av parkering och en 
tom stenkaj.

Jag vill med mitt tillägg göra platsen mer attraktiv att stanna upp på. 
Nu kör, cyklar och går man förbi utan att ha en anledning att stanna 
upp. Jag vill utnyttja den stora yta som vi har till vårt förfogande och 
göra den till en plats för att stanna upp, tänka efter, sitta ner, titta ut, 
titta upp eller bara promenera lite långsammare. 
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1642
Skeppsbron har fått sitt namn och används som både fi ske- 
och handelshamn. 
Gamla stan och Södermalm är sammanbundet av en 
landtunga.

1733
Kvarteren och fasaderna längs med kajen har fått en tydlig 
utformning. Likaså har kajen stenlagts på stadsarkitektens 
inrådan och fått sin slutgiltiga position.

1885
Tullhusen på Skeppsbron är tyligt utmärkta och förmodligen 
mer permanent bebygglse. Tidigare har kajen varit full med 
kajskjul och mer temporära byggnader.

1976
Skeppsbron blir mer och mer en transportled in och ut ur 
centrala Stockholm. Staden anpassas till biltraffi k och kajens 
funktion som hamn minskar.

Idag
Skeppsbron används forfarande som genomfartsled för bil, 
buss och cykel. Kajen används som parkering för bilar samt 
dockningsplats för turistbåtar. 
Vacker, men ej tillvaratagen utblicksplats.

1955
Skeppsbron är en levande och rörig plats. Båtar anländer 
och kranar lastar. Passagerarkepp träng med handelskepp 
och fi skebåtar. Människor rör sig längs kajen för arbete och 
för handel direkt från båtarna.

~1930
Skeppsbron, även en plats för avkoppling?

Skeppsbrons fasader - en av Stockholms framsidor.

Traffi ken är idag dominerande på Skeppsbron.
Vägen skapar en barriär mellan Gamla stan och kajen som 
är både svår att göra sig av med och acceptera.
Bilar, bussar och cyklar skapar ett ständigt hindrande fl öde. 
Vackra dagar är kajen befolkad av turister, fl anörer och 
lunchande - annars är den tom.

Gamla stan har en blandad bebygglese av bostäder, 
kommersiella lokaler, kontor och offentlgia förvaltningar 
och verksamheter. Likaså är Gamla stan ett givet turistmål. 
Sammantaget borde detta ge gott underlag för såväl en 
fi skmarknad, utställning, marknad samt serveringar place-
rade på Skeppsbron.

frågerställningar

- Olika utseende från land och vatten?
- Smälta in eller sticka ut?
- Hur minimeras den yta som byggs utan att funktion förloras?
- Vad kan fl yttas ut och vad måste vara inne?
- För vem byggs det?
- Hur görs platsen till ett mål och inte en passage?
- Hur görs platsen till en fi n passage?
- Hur förhåller det nya till Gamla stan?
- Slitstarka material.
- Fungerande logistik
- Flera rum ute och inne, variation

 - Det jag vill åstadkomma med mitt projekt är en pärla på kanten till 
havet. 
 - Det skall vara en fi skmarknad som är lika mycket en plats man 
besöker för handel som för rekreation. 
 - Jag vill ta tillvara den utsikt som platsen bjuder på över 
havsinloppet och över Stockholms stad. 
 - Jag hoppas kunna använda mig av de många synliga historiska 
lagren men samtidigt skapa en kontrast mot den bebyggelse som 
idag  är det man förknippar med Skeppsbron. 
 - Till detta måste det vara en mycket funktionell byggnad. Fokus 
kommer att vara logistiken som jag anser vara en marknads mest 
sårbara punkt. Det måste fungera smärtfritt för kunder, personal och 
leverantörer.
 - Stockholm är en stad med ett varierande klimat vilket också 
påverkar livet vi lever här. Jag vill att min byggnad och min marknad 
skall spegla detta. 
 - Jag har som intention att undersöka hur jag kan variera min mark-
nad efter säsong. Vilka delar är nödvändigt att bygga in? Vilka kan 
vara ute? Kan dessa variera med säsongerna? Varierar funktionen av 
byggnaden med säsongerna? Etc.
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program

- Butikshall 300 m2
- Kontor  100 m2
- Servering 100 m2
- Cafe  50 m2
- Utställning 50 m2
- Kyl/Frys  200 m2
- Förråd  160 m2
- Teknik  50 m2
- Kök  25 m2
- Inlastning 30 m2
- WC  25 m2
- Personal  50 m2

situationsplan 1:1000ideer och skisser
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