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När en människa kremeras bli hon ett moln.

Det nya krematoriets gestaltning är inspirerat av molnets egenskaper  - translucens, lätthet, förändring och ljus. 
Det är en generös plats som blir ett nytt moment, molnskogen, på kyrkogården. 
Byggnaden är i grunden rationell med en naturlig arbetskedja för begravningsentreprenörer, tekniker och expedit.
Samtidigt är det en plats för anhöriga, besökare och förbipasserande. Vissa söker tröst och andra ett sista farväl på 
platsen.
Det nya krematoriet är en plats livet, för människor som arbetar och anhöriga - Molnet är en ny och öppen plats för alla. 

MOLNET

Att göra ett moln

transformeras till stänger som blir ett landskap, som liknar en skog,

varierad translucens överförs  och sandblästras på glas

Molnlandskapet blir rumskapande och bärande element i  byggnadskroppen 
som i sig redan har fått molnets translucens.
Exteriört består molnlandskapet av vita stålpelare (30-100mm).
Interiört är pelarna mindre( 30-40mm)

och blir en fasadsom programmeras för att styra ut- insyn
samt ljusförhållanden

Synergi

GLAS OCH PELARE

ORIENTERANDE SITUATIONSPLAN 1:2000

SITUATIONSPLAN 1:400

ANHÖRIGRUM | MODELLFOTO ANHÖRIGRUM |MODELLFOTO

Byggnadens funktioner är grupperade efter arbetet som utförs på kremato-

riet och utifrån människorna som vistas där.

PERSONAL
Omklädningsrum
Förråd / städrum
Personalentré
Personalrum
Arbetsrum för chef
WC personal | Förråd

Expedition

ANHÖRIGA
Anhörigentré
Anhörig - WC | Kapprum
Anhörig - korridor med sittytor
Anhörigrum

KREMATORIETEKNIKER
Mottagningshall

Kylrum
Ugnshall

Kontrollrum
Askberedningsrum
Urnförvaringsrum

BEGRAVNINGSENTREPRENÖRER / 
FLORISTER

Skärmtak
Mottagningshall

Skrivrum
Kylrum

TEKNIK/SERVICE
1. Kylmaskiner
2. Ackumulatorrum
3. Rum för dieselmotor
4. Garage
5. Soprum
6. Förvaring
7. Trappor/Hiss

PROGRAM

Teknikvåningen var sekundär i uppgiften och kunde vara schematisk. 
Schakt, 600 m2. Skala 1:400

Teknikvåning

Molnlandskapet består av 210 stålpelare som bildar ett nytt landskap på Norra kyrkogården. Molnet skapar nya rum på det tidigare öppna fältet. 
I söder där krematoriet entre ligger har molnet fått bli tätare, för skapa intryck av att byggnaden är omsluten av rastret. I öst där landskapet  har 
mer vegetation glesar molnet ut och skapar nya rum i samspel med naturen.

Molnlandskapet

Byggnadens entrefasad ligger i liv med stora gravkorets väg.

Pilen visar hur krematoriets besöksentré ansluter i rak axel till allén vid Aftonstjärnans väg.

Pelarkonstruktionen är en utveckling av den klassiska pelaren / kolonnen som traditionellt byg-
gts i trä och sten och senare i betong och stål. Genom att bryta isär till mindre enheter skapas 
ett element som bidrar till en ljusare miljö och som känns varierad och lättare. Ljusspelen syns  i 
bildmaterialet ovan.

KORRIDOR FRÅN EXPEDITION | RENDERING

Total grundyta 1358m

Exlusive 600m  i teknikvåning under jord.
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Exlusive 600m  i teknikvåning under jord.Exlusive 600m  i teknikvåning under jord.
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Arbetskedjan är styrande i placering av rummen. Diagrammen visar vilka 
delar av byggnaden och i vilken ordning människorna använder den.

FLÖDEN 

Anhörig - Expedition - Anhörigrum
Expedition - Urnförvaring
Tekniker - Kylrum - Ugnshall - Kontrollrum - Askberedning - Urnförvarning
Begravnings.e. / Florist - Skärmtak - Mottagningshall - Kylrum
Personalvägar - Elbilsgarage och egen entré
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Städ                               Förråd

Omklädning.

Omklädning.

Kylmaskin.Sopr.

39,7m

34,3m

BB

A

AA

Anhörigdel.

kontrollr.                                   Askberedning.                                                          Urnförv.

Expedition

                                                Förråd

Arbetsrum

Lunchrum

Kylrum.

Mottagnings.
Skriv>

Skärmtak.

Ugnshall Ackumulator.

Diesel.



Terrazo-slipade betonggskivor med grå-vit ballast i golv.

Ljusa släta betongskivor eller terazzoslipade fasadskivor i sand-
wichelement.

Vägginteriör i trä dämpar ljudnivån i ugnshall och skapar en hem-
trevlig atmosfär i korridorer och arbetsrum.

Tak
Taket består av tre nivåer.
Det översta är en säkerhetshöjd över ugnar. 
Det mellersta spänner delvis över ugnshallen och består av prefabricerade TT-element cc 1200.
Det understa består av förspända betongelement cc 1200.

Primärt bärande element
Stålpelare och prefab. betongskivor bär takkonstruktionen. 
Betongväggar som möter uteklimat tillverkas som sandwich-element.
De bärande pelarna som är tunna 30-40mm motverkar knäckningrisken genom att de förbinds 
med varandra enligt högra diagrammet

Sekundärt bärande element
Stålpelare tar vindlast vid fasad.
Regelväggar gör rumsuppdelningar 

Fasad
Fasaden består av härdat säkerhetsglas och betongelement som hängs på utsidan av byggnaden 
med hjälp av stålprofi ler och kramlor. För att skapa en variation i fasaden görs elementen i måt-
ten 1-1,5-2-2,5-3-4-4,5 m

Grund.
Platta på mark med schematisk undervåning i betong.

Molnlandskap.
Rostfria stålpelare med en varierande omkrets (30-100mm) fastgjutes rörformar från frostfritt 
djup.

SYDFASAD SEDD FRÅN STORA GRAVKORETS VÄG|MONTAGE RENDERING

Sandblästrat glas i fasad

Byggnaden är öppen i syd-väst och stängd mot öst-norr.
Krematoriet är en byggnad med maskiner som producerar ett överskott av 
energi och buller. Ugnshallen är omringad av massiv betong som isolering 
och för att undvika buller i arbetsrummen.
Akustikpanel i trä monteras på väggar enligt princip till vänster.

Akustik, installationer och klimatTeknik Material

Moln

Se de mäktiga moln, vilkas fjärran höga toppar
stolta, skimrande resa sig, vita som vit snö!
Lugna glida de fram för att slutligen lugnt dö
sakta lösande sig i en skur av svala droppar.

Majestätiska moln - genom livet, genom döden
gå de leende fram i en strålande sols sken
utan skymmande oro i eter så klart ren,
gå med storstilat, stilla förakt för sina öden.

Vore mig det förunnat att högtidsstolt som dessa
kunna lyfta mig upp, dit ej världarnas jäkt når
och hur vredgat omkring mig än stormarnas brus går
bära solskimrets gyllene krans omkring min hjässa.

          Karin Boye 1922  

STIGEN ÖSTER OM KREMATORIET |KOLLAGE

VY FRÅN AFTONSTJÄRNANS VÄG|MONTAGE RENDERING

ELEVATION CC ÖSTFASAD 1:100

PERSPEKTIVDIAGRAM TEKNISKT SEKTION 1:20

Fönsterprincip horisontal sektion.
Vindlaster överförs till stålpelare.

Teknisk princip - Bärande molnpelare

Panelprincip ugnshall horisontal sektion.
Betongvägg, stål 1mm, trä 45x45

SEKTION AA 1:100

SEKTION BB 1:200SYDFASAD 1:200

NORRFASAD 1:200

ÖSTFASAD 1:200

Kontorsklimat
Växlande klimat. 
Värms vid behov, 
utrymmet fungerar 
som sluss.
Grundvärme
Kylrum

28

35



Kompletterande modellbild. Hela modellen.
Skala 1:300


