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ALGHUSET Algerna intar marknaden
en vän som nämnde att alger är ett alternativ. Jag började titta efter algrecept och kom via 

miljöproblem.

stora avrinningsområde. Vidare upptäckte jag att KTH startat upp ett projekt, Sefarm,
på västkusten där en undersöker att odla tång, dvs en makroalg för att använda i först 
hand som biobränsle. Alger växer väldigt fort och skulle därför kunna vara en bra 
ersättare för biobränsleodlingar som tar upp viktig odlingsbar mark. Från att 

Jag har tittat på TED-talks om att lägga ut slangar fyllde med mikroalger i kusten utanför 

lampa med självlysande alger som renar luften från koldioxid hundra gånger

byggingenjören Arup (som bland annat var med och byggde Sydneys operahus) byggt ett
hus i Hamburg, BIQ-house, med en fasad där mikroalger transporteras runt i smala glas-
paneler och agerar både som värmeceller och även ger en liten skörd i form av en klump
alger. Dessa kan sedan brännas eller användas som ingrediens i medicin eller mat.

hålla alternativ. Eller gå fullt ut och använda mig av alla inventioner, i första hand titta på
huset i Hamburg och dess algfasad. Jag valde det senare. 

Resultatet blev en stor hall inuti en kupol. Algerna förses med näring och luft 
via en central maskinhall. När luftbubblorna färdas upp genom kupolen skapas en unik och 
fascinerande rumslig upplevelse. Jag ville skapa ett hus som praktiskt taget lever, och 
den centrala platsen på skeppsbron är idealisk för en alghall där vi kan lära oss mer om dessa 

kostnaderna för fasaden (uppskattningsvis 12 miljoner) kan bäras upp av den tillströmmning 

Hallen kan även användas i evenemang som mässor konserter och klubbar. 
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Byggnadens placering
har framförallt utgått från
att följa solen för att fånga
så mycket energi till algerna som 
möjligt. Detta har resulterat i en kropp 
liknande en kompass med en sida helt
riktad mot norr.

Vind, siktlinjer, kajens och gatans kant har varit
de parametrar som styrt byggnades läge i övrigt. 

Princip för generering av energi
med en algfasad.

Platsens starkt historiska prägel med skeppsbroradens
välkända fasader som fond var intressant att jobba emot.

Jag valde här att kombinera ett uttryck av total förnyelse
genom denna tekniska algfasad, kombinerat med en
art deco-inspirerad kupol. Till det adderade jag en blygare
kropp i betong med en fönstersättning som lånat drag
av skeppen och fyrarnas design.

Detta skapar en unik byggnad som är både modern,
vågad, utmanande men också med en ambition
att smälta in mot Gamla Stans ansikte.

Upplyst på natten vakar den som en laterna över Saltsjöns
inlopp.
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