
Kvarteret Fiskfarmen
Fiskodling i stadsmiljö - cirkulär ekonomi i praktiken

Fiskodling är utgångspunkten - andra funktioner 
tillkommer efter hand

Konceptet utgår från ett stadskvarter, där man installerar 
en fiskodling, t ex i en gammal industribyggnad. Det är även
centralt för konceptet att fiskodlingen är en startpunkt för 
en rad andra verksamheter som utvecklas efter hand.

Denna utveckling beskriver vi närmare på följande sidor.Denna utveckling beskriver vi närmare på följande sidor.

Teknisk beskrivning: Fisktanken är värmesystemets hjärta

Spillvärmen som kommer via ett fjärrvärmenät används för att 
värma byggnaden via radiatorer och fiskarnas vattentankar. 
För att få tillräckligt varmt vatten till dusch och tvätt används en 
pelletspanna, gärna med samtidig elgenerering, alternativt en 
värmpump. Värmepumpen tar då värme från vattentankarna. 

Används värmepump kan värmepumpen även hjälpa till med att Används värmepump kan värmepumpen även hjälpa till med att 
kyla byggnaden sommartid. Den stora volymen på vattentanken 
gör att varierande tillgång av värme i värmenätet samt uttag av 
värme från värmepumpen buffras. Fiskar som tilapia växer snabbt 
i 25-30 grader C och klarar långsamma variationer i temperatur.

Tankar för 
odling av fisk

Restauranger &
tillredningskök

Värmelagring &
fiskodling

I Kvarteret Fiskfarmen produceras mat i form av fisk och spillvärme 
används till uppvärmning av både fisktankar och byggnad. Den 
stora tankvolymen fungerar som buffert för både fjärrvärmenätet 
och byggnaden.

Problem som adresseras med konceptet Kvarteret Fiskfarmen

- Odling av fisk sparar det naturliga fiskbeståndet som i många 
fall är hotat.

- Fisk och mat transporteras idag över långa avstånd. Vi vill 
minska dessa transporter och i stället sträva efter att ha lokala 
cradle-to-cradle system för matproduktion. Med konceptet
Kvarteret Fiskfarmen minimeras transporter eftersom fiskenKvarteret Fiskfarmen minimeras transporter eftersom fisken
både odlas och säljs eller tillagas på plats.

- Fisken behöver ej hållas nedkyld under långa transporter utan 
kan säljas helt färsk.

- Lågtemperaturspillvärme som genereras exempelvis endast 
dagtid kan användas på grund av den stora buffertvolym som 
fisktankarna innehåller.



En miljö som utvecklas i etapper

Tanken är att detta är en miljö som utvecklas efter 
en tidsaxel, så att vissa funktioner och miljöer kan 
utvecklas efter hand som tiden går. Fiskodlingen 
som byggs upp med hjälp av restvärme är själva 
startpunkten, kring vilken andra funktioner växer fram. 

Målet för projektet är en lokal och åtminstone delvis Målet för projektet är en lokal och åtminstone delvis 
självförsörjande miljö som är resilient mot kriser i 
transportsystem och ekonomi på den större skalan.

Generell beskrivning av platsen där Kvarteret Fiskfarmen växer fram

Utgångspunkten för konceptet är ett fiktivt stadskvarter: Kvarteret Fiskfarmen. 

Konceptet är inte utvecklat med tanke på en specifik plats, utan kan anpassas till 
olika typer av platser. I idealfallet är tanken att etableringen av fiskodling och de 
andra verksamheterna ska syfta till att vitalisera eller revitalisera en plats som är i 
behov av mer liv och rörelse. Den naturliga ambitionen är därför att leta platser där 
retrofitting och ombyggnad av befintliga miljöer och byggnader gör sitt till en retrofitting och ombyggnad av befintliga miljöer och byggnader gör sitt till en 
vitaliseringsprocess.

Även om platsen i typfallet inte ligger mitt inne i en stad, där markvärdena är höga,
så ligger platsen inte heller på en åker utanför staden. Det är önskvärt att det redan 
finns existerande stadsetableringar av något slag kring platsen, till exempel bostäder, 
kontor, industriverksamhet etc. Detta garanterar att det finns ett visst underlag av 
människor som rör sig i området.

Platsen är därför ett stadskvarter i meningen att det är ett stadsplanelagt kvarter, Platsen är därför ett stadskvarter i meningen att det är ett stadsplanelagt kvarter, 
men det behöver inte nödvändigtvis vara ett kvarter som redan är bebyggt. I ett
längre tidsperspektiv behöver området inte begränsas till bara ett kvarter.

Kvarteret Fiskfarmen
En lokal miljö som växer fram i samklang med staden



Kvarteret Fiskfarmen 
En mångfunktionell stadsmiljö där det skapas synergier

Arbetstillfällen

Vi har en relativt hög arbetslöshet och vill att fler ska komma 
i sysselsättning. Framför allt saknas det arbete inom yrken 
som inte kräver höga kvalifikationer. Inom verksamheterna
som utvecklas i Kvarteret Fiskfarmen finns stora möjligheter
att skapa denna typ av jobb.

Fiskfarmen research & utbildning

I konceptet ingår en tanke att skapa ett lokalt kunskpscenter
med fokus på fiskodling. Här samlas personer med kunskap
om fiskodling och aquaponi. Här ges kurser i fiskodling, och 
här byggs upp ett bibliotek med referenslitteratur för fiskodling. 

Restaurang för lokalt odlad fisk

På Hassans Fiskburgare serveras fiskburgare rakt över disk.
Restaurant Aborrgården bjuder på en mer lyxig inramning,
med hög ambition i köket och vita dukar.

Mötesplatser

I utformningen av det framväxande Kvarteret 
Fiskfarmen ingår som en viktig ingrediens att 
skapa lokala mötesplatser.

Lokal odling av grönsaker

Odling av fisk fungerar väldigt bra i kombination med 
grönsaksodling. Till exempel kan man använda sig av 
aquaponiska system, där grönsaker och fisk odlas i
symbios med varandra och skapar småskaliga ekosystem. 
Näringsämnen från fiskarna tas upp av växterna, som 
i sin tur hjälper till med att rena vattnet i fisktankarna.i sin tur hjälper till med att rena vattnet i fisktankarna.

Förutom den rent kommersiella sidan av en grönsaksodling,
så ger odling även andra positiva effekter på boende och 
närmiljön i allmänhet. Odling tenderar dessutom att ses 
som ett positivt inslag av allmänheten.

Bostäder

VäxthusLedningar för 
restvärme
(rött & blått)

Det färdigställda Kvarteret Fiskfarmen innehåller en mängd olika funktioner 
som tillsammans skapar en levande stadsmiljö. Eftersom många av 
verksamheterna i kvarteret är kopplade till fiskodling 
på olika sätt så finns möjligheter att skapa 
synergier mellan dessa verksamheter.

Fiskodling & 
värmelager

Fiskfarmens Marknad

Gös, tilapia, aborre och lax är alla fiskar som passar 
för odling. På Fiskfarmens Marknad säljs den lokalt 
odlade fisken färsk direkt från odlingstankarna.


