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Terminalbyggnader  
på Strömkajen

Huvudstaden är inte bortskämd med samtida   
arkitektur och sedan Stockholm Waterfronts  magplask 

– få byggnader har mottagit lika mycket kritik – har ing-
en lyckats bryta dödläget. Förrän nu. Skärgårdstrafiken 

är en stockholmsk institution och internationell turistatt-
raktion, och Marge arkitekter behandlar den därefter. I 

samarbete med Stockholms hamnar har man designat en 
serie plåtklädda  terminalbyggnader för Strömkajen, så ex-
perimentella i sitt uttryck att de har mer gemensamt med 
så kallade follies, rent dekorativa byggen, än traditionella 

vänthallar. Därmed är Stockholm åter på rätt kurs. 

Ritboom!
SvenSk arkitektur är   

back in buSineSS.vi liStar 
milStolparna 2013.
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Plantagon,  
Linköping
Hur kan vi livnära Jordens ständigt 
ökande befolkning när 80 procent av all 
odlingsbar yta redan  används? Genom 
att bygga växthus på höjden, så klart. 
Intresset för denna storskaliga livs-
medelsproduktion är stort, framförallt 
i tätbefolkade länder som Kina och 
Indien. Det svenska företaget Planta-
gon erbjuder redan en serie byggnader, 
däribland en parasitmodell som hängs 
på existerande fasader och en sfär med 
roterande odlingsramp för att maximera 
mängden solljus. Under 2013 byggs före-
tagets första så  kallade Plantascraper, ett 
54 meter högt växthus ritat av Sweco.

Naturum Vänerskärgården
När Naturum Vänerskärgården invigs till våren har  
sex år gått sedan kronprinsessan Victoria, tillika hertigin-
nan av Västergötland, fyllde 30 och Statens fastighetsverk 
lovade henne en informationsbyggnad intill Läckö slott. 
Inte världens roligaste present, kan man tycka, men då 
har du inte sett byggnaden. White arkitekter har ritat  
en krumbuktande Alvar Aalto-vas som kamouflerats 
med träribbor för att smälta in i vassbrynet. Förutom en 
utställning om skärgården rymmer Victoriahuset restau-
rang och övernattningsrum. Grattis i efterskott!

Krematorium 
för Skogskyrkogården 

Det är ett av de mest emotsedda – och fruktade 
– byggnadsverken på många år, kanske sedan Johan 
Celsing byggde till Millesgården 1999. Då vann han 

sitt hittills enda Kasper Salin-pris. 2013 kan det bli ett 
till för denne Stockholmsarkitekt, vars tegelbyggnad 
vann den internationella tävlingen om att expandera 
Gunnar Asplunds och Sigurd Lewerentz beundrade 

världsarv. Gör Skanska bara sitt jobb kommer det 
här att bli ett mycket värdigt komplement till den 

ursprungliga krematoriebyggnaden från 1940.


