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I det allt mer sekulariserade samhälle vi lever i 
idag börjar ett vakuum uppträda runt ämnet 
döden. Utan en religion eller myndighet som 
diskuterar, problematiserar och gestaltar 
ämnet så har döden blivit ett distanserat och 
obekvämt problem som var och en tvingas 
möta, ibland på egen hand, när anhöriga 
och vänner går bort.

Speciellt stor blir distansen för barn och 
yngre personer som ofta hålls skyddade från 
hanteringen av våra avlidna, och sen står 
med lika mycket existentiella som praktiska 
frågor när de står ensamma kvar att ta hand 

om en avliden nära anhörig.
 Gemensamt för våra krematorium idag 
är en gestaltning som försöker uppnå en 
lågmäld andlighet utan tydlig koppling till 
någon religion. Det bidrar i min mening till 
en alldaglig monumentalitet och ytterligare 
distans mellan det mest naturliga som finns, 
livet och döden. 

För att avdramatisera och belysa ämnet 
vill jag ge ett förslag till en öppnare 
likbränningsanstalt. Här visas hela processen 
från begravningsbilarnas avlastning, förvaring 
av kistorn i kylrum, förbränningsprecessen, 

hanteringen av aska och urnor till förvaringen 
av urnor.
 Utmed gång och cykelvägen mellan 
Hagalundsindustriområde och bostäderna 
i Hagalund bjuds nu förbipasserande på en 
inglasad visning av arbetet med att ta hand 
om våra avlidna och vad det innebär.
 Detta för att uppmana till diskussion 
redan från tidiga åldrar, i hopp om att 
avdramatisera och göra mötet med döden 
mindre kaosartat när det väl inträffar.

Eric Bölin



Hagalunds Krematorium
nya krematoriet på norra begravninigsplatsen



Befintlig bebyggelse i närområdet

Hagalund

Hagalunds industriområdeNorra Kapellet (fd krematorium)

Hagalunds vattentorn



Principdiagram över byggnadens funktioner

De tre huvudkomponenterna
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Program      Yta  Nr

Plan 0

Ugnshall   - 335 m2 1
Kylrum   - 106 m2 2
Kylrum   - 106 m2  3
Mottagningshall -  77 m2 4
Avlastningsplats  - 100 m2 5
Containerplats  - 18 m2 6 
Garage för elbilar - 53 m2 7
Personal entré  - 12 m2 8
Personalrum  - 26 m2 9
Förråd   - 15 m2 10
Omklädningsrum - 16 m2 11
Omklädningsrum - 16 m2 12
Förråd   - 10 m2 13
Generatorrum  - 15 m2 14
Städ    - 8 m2 15
Hiss    - 4 m2 16
Expedition   - 31 m2 17
Anhörigentré  - 32 m2 18
Hkp WC Besök  - 5 m2 19
Anhörigrum  - 27m2 20
Verksamhetschef - 20 m2 21
Kontrollrum  - 12 m2 22
HkpWC Personal - 5 m2 23
Urnförvaring  - 37 m2 24
Urnhantering  - 27 m2 25

Plan 1

Ackumulatorrum - 24 m2 26
Kylmaskinrum  - 75 m2 27

Plan -1

Teknikvåning  - 643 m2 28
Lastlucka     29   
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 Utmed gång och cykelvägen mellan Hagalundsindustriområde och bostäderna 
i Hagalund bjuds förbipasserande på en inglasad visning av arbetet med att ta 
hand om våra avlidna och vad det innebär. Detta för att uppmana till diskussion 
redan från tidiga åldrar i hopp om att avdramatisera och göra mötet med döden 
mindre kaosartat när det väl inträffar.

Platsen

Tomten är belägen i nordvästra hörnet av norrabegravningsplatsen mot 
Hagalunds industriområde och bostadsbebyggelsen i Hagalund/Haganorra. Mitt 
val av placering på tomten baseras dels på byggnadens industriella funktion och 
möjligheten att visa upp verksamheten för förbipasserande, men också för att ge 
anhöriga en entré från begravningsplatsen.
 Oavsett vilken entré men använder till begravningsplatsen så blir korsningen mitt 
på Norra-Krematorietsväg en naturlig sammastrålningspunkt och därför placerade 
jag min anhörigentré i dess riktning.

Den praktiska logistiken via industriområdet gjorde att jag placerade mig i den 
södra spetsen på tomten och för att maximera insynen från förbipasserande står 
byggnaden med dess glasade rygg mot banvaktsvägens gång och cykelbana.
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Byggnadens flöden

Begravningsbilarna kör in via industriområdet och stannar i den södra änden av 
byggnaden för att lasta av kistor och hantera rapportering och pappersarbete 
i ett anslutande skrivrum. Vidare följder rummen i en linjär rörelse mot norr, 
mottagningsrum, kylrum, ungshall, urnhantering. 

Personalingången ligger i samma ände som avlastningsplatsen men lite mer 
avskilt och mindre insyn från banvaktsvägen ger personal en egen bit av 
begravningsplaten att disponera som sin egen.
 Personalrummet ligger i direkt anslutning till ingången och har utblick åt båda 
huvudingångarna för att kunna se när det kommer bilar att lossa eller anhöriga att 
möta i expeditionen. Utanför personalrummet finns också en uteplats delvis under 
tak och med en vägg att söka skydd vid när solen bjuder in till en utelunch men 
temperaturen inte riktigt är tillräcklig.

Besökarna hänvisas till att röra sig genom begravningsplatsen för att komma till 
byggnaden och möter  en utdragen entré mitt i lutningen som uppstår mot den 
något lägre belägna vägarna och omkringliggande gravplatserna.
 I linje med vägen och entrén står skorsternen uppe på ugnshallen för att ge en 
tydlig markering till byggnadens huvudsakliga funktion och förståelse för vad man 
är påväg in i.



+ 23,4m

+ 32,0 m

+ 43,5 m

+ 20,4 m

+ 19,1m

sektion AA
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Lutningen fortsätter in i anhörigentrén och väl framme vid expeditionens 
skrivbord och väntrum upphör lutningen och man befinner sig på byggnadens 
huvudsakliga golvnivå.
 I anslutning till expeditionen finns ett anhörigrum för mindre 
begravningsceremonier och medverkan vid förbränning av anhörig där två 
skjutdörrar i glas skiljer ugnshallen och anhörigrummet åt.
Fönstersättningen är vänd åt nordost för att ge ett lugnt indirekt ljus i rummet. Ett 
takfönster vänt mot sydväst släpper dock in ljus över ett undertak med släpp mot 
väggarna som låter ljuset rinnar ner längs de vitmålade väggarna i furu.

Materialval

Byggnadens innre går i en genomgående enkel ton med ett polerat betonggolv 
av praktiska skäl för truckkörning och hygien. För att bryta av mot det strikta 
betonggolvet har innerväggarna klätts med en ohyvlad vitbetsad träpanel i furu 
som erbjuder en viss struktur och ett mjukare ljudklimat. Den stående träpanelen är 
också en fortsättning på den yttre panelens vertikala uttryck.



elevation syd
1:200



Krematoriets arkitektoniska uttryck

För att uppmärksamma byggnaden ytterliggare är fasaderna klädda i 
mässingsplåt som påkallar uppmärksamhet och ger en viss pompös ton till 
uttrycket.
 Den fasad som är glasad ger en insyn men också en viss sterilitet till byggnaden 
och är däför inramad med mässingsplåt i likhet med övriga byggnaden för att 
koppla samman dess olika sidor. Fasad-plåtarna är stående med en bredd om 
600mm och ger byggnaden en vertikalitet som utvecklas mer mot personal 
och anhörigentréerna med pelare i samma bredd vilka bär upp de utskjutande 
skärmtaken.

Fönsterbredden är 600, 1200 eller 1800 mm beroende på funktionen i rummet, där 
större ljusinsläpp prioriterats i personalrum och väntrum för anhöriga. Höjden är 
lika som mässingsplåtarna, 3000mm, för att ge en konsekvent midja till den yttre 
panelen runt hela byggnaden.

Byggnadens funktion betonas dels med den dominerande ugnshallen och 
tillhörande skorsten, men också med två rum som sticker ut från de resterande, 
personalrum och anhörigrum. Förutom den tilltagna takhöjden är dessa också 
något förskjutna och vridna mot resten av byggnaden för att accentuera de två 
rummen som två ändar i byggnaden och dess två huvudsakliga användare.



elevation norr
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elevation öst
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elevation norr
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sektion BB
1:50

Tak - Lutning 1:100 innåt med avrinning i minst 2 cen-
trala brunnar på varje takdel.

Sömsvetsad plåt
Takboard  - 20mm
Luftspalt
Isolering  - 500 mm
Betongskiva  - 200 mm
Betongbalk - 700x200 mm
(I ugnshall där spännvidden kraver balkar)

Vägg

Mässingsplåt
Luftspalt - stående läkt
Isolering   - 200 mm
Fästdon - rostfritt
Betong   - 200 mm
Diffusionsspärr
Regel  - 45x95 mm
Installationsskikt
Panel, ohyvlad furu 22x120 mm

Grund

Betongplatta  - 300 mm
Diffusionsspärr
Isolering - Stenullsskiva
Dränage - singel  
Dräneringsrör   - 110 mm
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