
1:300  Plan A 

Byggnaden är inbäddad i berget med raviner som leder 
in till de två ingångarna (se Plan B för program). 
Personal/frakt och bisättningsentrén ligger 2 meter 
högre för att kunna behålla tillräckligt av berget både 
över och runt om resterande byggnad.    

BYGGNAD #1

Arbetade med att få in solljus, skapa en ryggrad med funk-
tioner och mjuka rum.  Fasaden blir tung och mötet med berget 
blir för dominant. Formspråket känns återhållet och uppstyltat. 
Rörelsebanorna korsas på vägen från kupolen.

BYGGNAD 2 MED KÄLLARE 

Arbetade med mötet av mjuka 
och räta former. Rörelsemönstret 
ändrades så att besökarna inte 
mötte kupolen direkt utan först ett 
förrum. Rörelsen blev konstlad och 
formen skapar många små 
utrymmen som är svåra att 
utnyttja. 

Materialet är formpressat trä.

BYGGNAD #3 ROSCHACHTESTET 

Arbetade med tunnlar in i berget som leder fram 
till öppna gårdar och ljuset tas in från takfönster 
och balkonger. Bygganden är symmetrisk och 
rummen är medvetet mjuka. 

Denna byggnad skapar en fasad där berget är 
för tunt. Det går inte att spränga och spara kvar 
så lite massa.  Den penetrerande volymen har ett 
annat formspråk.

PLAN 4 ROCHAKTESTET PILEN

Tunnlarna har övergått i långa 
raviner som leder upp till 
byggnaden. 

De centrala mjuka 
rummen är separerade från 
den utskjutande service-
flygeln i mitten.  Fraktentréns 
placering gör att exempelvis 
bisättningsbilen måste åka 
samma väg som de sörjande 
går. 

Besökande till glädjeentrén 
kommer upp längs berget via 
trappor och en hiss på öst-
sidan mot kanalen. 
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Siluetten sedd från Djurgården.

Negtiv modell av volymen som det inre rummet skapar.

Skisser på olika fasader.

Utsikten från Fåfängan.

Olika varianter på hur planen ska organiseras. Detalj träkonstruktionen.Skisser på olika rumsformer.
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