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SOM FISKEN I VATTNET
PÅ TORRA LAND
Fiskmarknad på Skeppsbron.
Gustav Hallström, studio 3.



VAD GÖR EN
FISKMARKNAD I STOCKHOLM?
Östersjön dör. På ytan bryter vågorna som 
förr. Men det skummande bruset bryts allt 
mer frekvent av ett djupt rosslande. En 
tjock beläggning täcker viken där vi för 
inte länge sedan brukade bada. Det är re-
sultatet av många årtiondens ogenerade 
föroreningar.

Östersjöfisken är i dag förbjuden att sälja 
som matfisk inom EU, men svenska politiker 
har aktivt sökt, och fått, dispens för 
en inhemsk försäljning av den förgiftade 
fisken. Kvinnor och barn avråds i dag från 
att äta östersjöfisk mer än tre gånger per 
år. Är det då hållbart att viga en så cen-
tral plats som Skeppsbron åt en romantise-
rad fiskhall som bär färre än hundra ”loka-
la” fiskare under armarna, och som riktar 
sig till ett smalt, i huvudsak manligt 
kundsegment?

Den marknad jag föreslår bygger på ett 
slutet odlingssystem som historiskt an-
vänts i vattennära delar av Asien och Sy-
damerika, och som i forskning framhålls 
som en stabil och hållbar produktions-
metod. Akvaponi handlar om ett symbiotiskt 
utbyte mellan fisk- och grönsaksodling. 
Fiskar omsätter foder, som resulterar 
i näringsrika restprodukter, som pump-
as över till växtbäddar. Växterna tar upp 
näringsämnena, renar och syresätter sam-
tidigt vattnet, som återgår till fisktan-
karna. Det enda som tillförs i systemet är 

ekologiskt foder, det enda som lämnar sys-
temet är avdunstat vatten – avkastningen är 
matfisk och grönsaker.

Fiskmarknaden ska visa på ett nytt, effek-
tivt och hållbart förhållande till fisk-
konsumtion, och samtidigt informera om de 
maritima missförhållandena i vår direkta 
närhet.



Akvaponiska system drivs av en växelverkan 
mellan fiskodlingar och växtbäddar. Växtbäd-
darna renar det vatten som fiskarna smutsar 
ner efter att ha omsatt tillfört foder. Den 
energi som tillförs systemet används för 
att driva pumpar och för växtbelysning och 
värme. I svenska experimentodlingar används 
en tredjedel av energiförbrukningen till 
pumparna och två tredjedelar till ljus åt 
plantorna.
 Systemet är beroende av en konstant 
vattentemperatur, hög vattenkvalitet och 
bra foder. Fodret kan med fördel vara 
spillprodukter från ekologiska industrier, 
som musselodlingar och ekologiskt jordbruk. 
Musselmjöl har mycket högt proteininnehåll 
(60-66 %) och behöver blandas ut med mer 
kolhydratrik kost för att passa fiskarnas 
normala kostbalans. Fiskarna behöver dagli-
gen konsumera ca en till två procent av sin 
vikt i foder. 
 På en kubikmeter går att driva upp ca 
30 kg fisk/år. Med större tankar går det att 
få ytterligare förhöjd effekt, då fiskens 
naturliga stimbeteende gör det möjligt att 
ha fler fiskar per tank. För att ha en kon-
tinuerlig tillförsel av fisk till marknaden 
måste tankarna delas upp i mindre enheter – 
något som också görs för att begränsa smit-
torisker. Varje tank (om ca 25 m3) är kop-
plad till en egen växtbädd. Det enda vatten 
som lämnar systemet är genom förångning. 
I växtbäddarna går att odla banan, tomat, 
gurka, sallad, o.s.v. 

AKVAPONI



30 kg fisk/år

10 m2 växtbädd

15600 kg fisk/år

1 m3 vatten

520 m3 vatten

5200 m2 växtbädd

Diagram.
Förhållande mellan vattenvolym, växtbädd och odlad fisk, anpassat för 300 kg fisk i veckan. 



I akvaponiska system återfinns oftast nilti-
lapian. Det är en art sprungen ur det afri-
kanska tilapiasläktet; en snabbväxande her-
bivor art.

OREOCHROMIS
NILOTICUS



Att odla fisk är jämfört med mycket an-
nan djuruppfödning väldigt lönsamt sett 
till avkastning per födoenhet. Proble-
met med odlad lax (från exempelvis Norge) 
är användningen av fiskmjöl producerat un-
der tveksamma omständigheter. Naturskydds-
föreningen tar upp exempel från Thailand, 
där illegal bottentrålning utarmar havens 
ekologi och migranter används som arbetsk-
raft under miserabla förhållanden. Fång-
sterna mals ner och exporteras som fiskmjöl 
– en urskiljningslös blandning av maritimt 
liv.
 Peru är en av världens största tillver-
kare av fiskmjöl. De stora fiskodlingarna 
i Norge köper in ca 30 % av sitt fiskmjöl 
därifrån. I samhällena kring fiskmjölsfab-
rikerna slås hela maritima ekosystem ut 
till följd av orenat utsläpp, och lokalbe-
folkningen sjuknar in av det kontaminerade 
vattnet.
 Även vid odlingarna finns problematik. 
Det krävs stora mängder föda för att dri-
va upp rovfiskar (2-3:1-förhållande). Vid 
odling i vattenliggande kassar kan parasit-
er från odlingarna drabba det vilda fiske-
beståndet.
 Utsläppt odlad fisk utgör också en risk 
för det vilda beståndet, då yrkesfiskare 
inte kan göra någon åtskillnad på odlad och 
vild fisk, samtidigt som det större tota-
la beståndet leder till högre fisketryck. 
Problematiken ses också när korsbefruktning 
mellan odlad och vild fisk ger upphov till 
nya genetiska kombinationer. Vidare har 

KONVENTIONELL ODLING
inte odlad fisk samma skyddsinstinkter som 
vilda, vilket gör att de lättare faller of-
fer från djur högre upp i näringskedjan.
 Odling av främmande arter kan vid ut-
släpp eller rymningar ha en negativ inver-
kan på befintliga bestånd. Regnbågsforell 
från Nordamerika riskerar att slå ut den 
svenska laxöringen, då de leker i samma 
vatten, men under olika perioder. Regnbå-
gen, som leker under våren, förstör bot-
tenförhållandena för laxöringen, som är en 
höstlekare.
 Odlingarna läcker också ut stora mäng-
der salter och näringsämnen i kringliggande 
vatten, vilket ytterligare spär på stressen 
i Stockholmsområdets övergödda vatten.



SKEPPSBRON

Skeppsbron är en hårdgjord yta som helt 
saknar grönska.
 Platsen är geografiskt central, men 
något perifer i det vardagliga rörelsemön-
stret.



Längs med kajen finns få platser som inbju-
der till uppehåll. Bristen på planerade 
sittplatser blir ett ickemonument över den 
förr så intensiva hamnaktiviteten.



Vackra dagar är Skeppsbron del i ett pop-
ulärt promenadstråk mellan Slussen och 
city, med en unik utblick över Saltsjöns 
utlopp.



“Skeppsbroraden” är ett frekvent använt 
Stockholmsmotiv, som påverkar och påverkas 
av livet och bebyggelsen på kajen.



Skeppsbron har en tydlig baksida, där fot-
gängare och cykliser tvingas samman på en 
tunn remsa mellan slutna fasader och den 
tunga trafiken.



Dubbelheten i att ta fram en lokal fiskmark-
nad för Stockholmsområdet - där oätlig fisk 
ska säljas som mat - gjorde det lockande 
att undersöka det till synes lika paradoxa-
la i att odla fisk på land. Även om koncep-
tet är gammalt skulle det vara något ra-
dikalt nytt på platsen; samma åtskillnad 
var tvunget att visas i byggnadens uttryck 
ställt mot 1600-talsbebyggelsen bakom.

Det ursprungliga programmets yta flerdub-
blades för att kunna odla tillräckligt med 
fisk för att fungera året om. Det slutna 
odlingssystemets krav på grönytor öppnade 
upp för en typ av plats som bara Celsings 
kulturhus utgör i dag; den allmäna, opro-
grammerade ytan - här i en klorofyllstinn 
kulör.

Formen utgår från den geodetiska sfären 
(populariserad av Buckminster Fuller) - en 
praktisk reducering av ett klot till stan-
dardiserade enheter. Ikosaedern, månghörn-
ing med tjugo triangulära sidor, har ut-
vecklats till en högre upplöst form byggd 
med hexagoner. Den hexagonala enheten har 
använts och stöpts som kassetter, som an-
passats till platsen genom en gradvis 
ökande transparens mot norr. Strukturen 
är självbärande, vilket ger möjlighet att 
fritt forma den interna strukturen.

Som besökare möter du odlingens två 
beståndsdelar, det tre våningar höga akva-
riet och den omkringliggande växtbäddar-

SKUREN IKOSAEDER
na. Exponeringen är tänkt som en del i att 
utbilda och informera om den rådande mil-
jösituationen i det direkta närområdet, 
samtidigt som det visar på möjligheterna i 
en grön omställning.

Centralt, som en markering av akvariet, 
bildas en vertikal kommunikation, en atrium 
genom våningsplanen, som släpper ner ljus 
även till de innersta delarna av byggnaden.

Programmen placeras i fristående volymer, 
som är tänkta att upplevas som de bodar 
av varierande storlek och användning som 
dominerade hamnområdet förr.



Situationsplan. Skala 1:2000 i stående A3.



Flödena på Skeppsbron är i dag 
skilda av tullhusen.

Tullhus 3 försvinner för att 
locka fler att röra sig längs 
vattensidan.

För att inte döda de naturliga 
flödena skjuts den nya byggnaden 
ut över Saltsjön.

Flödena behålls, samtidigt som 
många lätt kan röra sig in i 
byggnaden.



20 mars. 31°.

20 juni. 54°.

Exponeringen mot söder gör att 
solen starkt påverkar bygg-
naden. Öppningarna på den södra 
sidan görs små, men luckras gr-
advis upp mot norr, för att 
skapa en god ljusföring, utan 
för mycket direktljus.



Sektion. Skala 1:100 i A2.



Axonometrisk representation. Skala 1:200 i A0.



Vy från Fjällgatan på Södermalm i svenskt majväder.



Fasad mot öst. Skala 1:100 i A0.



Fasad mot norr. Skala 1:200 i A3.
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Plan 0. Skala 1:100.

1. Butikshall
2. Akvarium
3. Kylrum
4. Kök
5. Förråd
6. Omklädning
7. Tropikrum
8. Inlastning

2.

1.

3.

3. 4.

5.

6.

8.

7.

Plan 0. Skala 1:100 i A1.



Plan 1-3. Skala 1:200 i A3.



40 mm trippelisolerglas
60 mm stålprofil

Sektion. Skala 1:20.

1 mm vitlackerad stålplåt
100 mm Kooltherm™-isolering
1 mm vitlackerad stålplåt
200 mm stålrör

20 mm dräneringsrör
200 mm lekakulor
150 mm betong
100 mm korrugerad plåt
300 mm stålbalk

Dräningsvatten som 
återgår till kretsloppet.

150 mm betong
300 mm cellplast

Sektion. Skala 1:20 i A0.




