


Sista andningen, Last breath

Pontus Restadh

Jag började arbeta med projektet genom att börja forma ett koncept. Jag tyckte att 
ett krematoriums intressantaste del är planen och rörelsen. För att börja arbeta med 
det gjorde jag fl era programförslag där jag försökte förstå rörelsen som skulle hända 
i byggnaden. Jag fann att rummens funktioner var det jag ville arbeta med så mitt 
koncept blev att hitta de exakta funktionerna för att sedan hitta rummens form.

Det arbetade jag med genom att börja skriva om rummen och ge dem form. Samtidigt 
kollade jag på referenser och fastnade för fotografi erna som paret Becher har tagit 
med mål att utforma typologier över industribyggnader. Min slutsats var att även 
byggnader som har byggts utifrån samma funktion kan se olika ut. Så istället för att 
hitta en referens som stödde mitt koncept hittade jag friheten att se på konceptet mer 
som en analys av uppgiften och det gav mig friare tyglar att forma mitt krematorium. 
Så istället för att se funktionen som enbart vad som ska göras i rummet innefattade 
jag även vad rummet ska göra för människan som är där.

Efter att ha skrivit färdigt specifi kationerna för rummen började jag skissa i teckning, 
plan och modell. Det nya arbetsättet gav mig även möjligheten att återgå till början av 
projektet och tänka på saker som inte kändes relevanta i ett enbart funktionsinriktat 
koncept. Jag hittade platser jag ville använda genom att omvärdera platsen. När jag 
först var där hade jag mest tänkt på hur byggnaden skulle ligga efter dess funktioner 
men nu ville jag också ta tillvara på det som fanns där. För att ge ett exempel ge den 
lilla träddungen söder om nuvarande kylhuset till personalen.

En del av mitt ursprungliga koncept fi nns kvar i det slutgiltiga projektet men jag tror 
att genom min skissprocess har hittat en byggnad utanför det konceptet.

Perspektiv från sydost.

Gestaltning

När det kommer till gestaltningen har jag arbetat mot att hitta en rytm både i fasad, plan 
och sektion. I planen har jag arbetat med ett pelarsystem som har letat sig ut i fasad där jag 
har kombinerat olika material för olika delar av byggnaden.

Den stora ugnshallsbyggnaden är uppbyggd av betongkasetter med T-balkar som 
accentuerar fogarna. Betongen har jag valt eftersom jag tycker att det passar både det 
industriella och som solid mitt för bygggnaden. För anhörigdelen och personaldelen 
har jag valt betong för att markera rytmen och tegel emellan för att ge de en känsla av 
stabilitet. För teknikdelen och kistdelen valde jag korrigerad plåt både för dess matrialitet 
och associationer till lager och industriutbyggnader. Alla byggnader har valsat plåttak för att 
jag tycker att det binder ihop byggnaderna. De bågformade lanterninerna är av mjölkade 
akrylglas eftersom jag inte vill ha in direkt solljus utan enbart ljuset.

Foto av paret Becher.



Program

En av de första sakerna jag 
gjorde under projektet var ett 
programdiagram med rörelse och 
vissa önskade funktioner inskrivna. 
Den har ändrats en del under tiden.



Situationsplan, skala 1:2000

En situationsplan som visar det 
närliggande området och byggnadens 
relation till det.



Takplan 1:400
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Situationsplan, skala 1:400

En situationsplan som visar takplanen och 
byggnadens entrésituationer.



Plan, skala 1:400

En plan som visar de olika användarnas 
rörelse genom huset.



Källarplan, skala 1:400

Plan som redovisar byggnadens nedre 
plan.



Plan 1:100
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Plan, orginalskala 1:100

Plan som visar sektionernas 
dragning och hur byggnaden landar 
i terrängen och mellan de befi ntliga 
träden. Sektionernas dragningar är 
gjorda för att redovisa rumshöjderna 
mellan de olika rummen via 
dörrarna vilket jag anser skapar mer 
berättande sektioner.



Längdsektion, orginalskala 1:100

Längdsektion som visar rummens 
relationer personaldel-ugnshall-
kistdel. Den visar även var ljuset tas 
ner av lanterninerna.



Tvärsektion, orginalskala 1:100

Tvärsektion som redovisar rummens 
relationer teknikdel-ugnshall-
anhörigdel. den visar även var 
lanterninerna tar ner ljus.



Östfasad, orginalskala 1:100

Fasaden sedd från 
begravningsplatsen.

Sydfasad, orginalskala 1:100

Fasaden sedd från 
begravningsplatsskötarnas område.



Västfasad, orginalskala 1:100

Fasaden sedd från vägen som går 
förbi på byggnadens västra sida.

Nordfasad, orginalskala 1:100

Fasaden sedd från norr.



Perspektiv från söder

Byggnaden när man anländer till 
personalentrén.



Perspektiv från 

begravningsplatsen

Hur byggnaden ter sig bakom träden  
från begravningsplatsen. Jag tycker 
det är en fi n gestalt som möter de 
anhöriga på väg mot byggnaden.



Landskapsmodell, skala 1:500

En landskapsmodell jag gjorde 
för att förstå lanskapet och är min 
platsanalys.



Skissmodell, skala 1:200

Modellen jag har använt för att 
bygga mig fram till hur jag ville 
gestalta min byggnad. 

Planutveckling, orginalskala 1:800

Hur byggnadens plan har utvecklats.



Slutmodell, skala 1:200



Slutmodell, skala 1:200



Skissmodell, skala 1:200

Skissmodeller för personaldelen. 

Skissmodell, skala 1:200

Skissmodeller för teknikdelen. 

Skissmodell, skala 1:200

Skissmodeller för anhörigdelen. 



Skissmodell, skala 1:200

Skissmodeller för ugnshallen. 

Skissmodell, skala 1:200

Skissmodell för ugnshallens balksystem.



Tekniskt system/Rums/Ljus-

modell, skala 1:100

Modell som visar hur balksystemet 
i ugnshallen tar ner lasterna. Den är 
även till för att visa på hur ugnshallen 
är som rumslighet.



Pontus Restadh
Krematorium
Tek. sektion 1:20

Anmärkningar
Modellen är från ett tidigare skede och 
nu är valvet bredare.

Tak (oventilerat)
plåt
spånskiva 10mm
spånt 22
isolering (cellplast) 500
betong 150mm Tak (ventilerat)

plåt
spånskiva 10mm
spånt 22
takstol
isolering (cellplast) 500
betong 150mm

Tak (oisolerat)
plåt
spånskiva 10mm
spånt 22
takstol
betong 150mm

Plan 1:200 med redovisat snitt. Skissmodell med redovisat snitt.

Vägg
betong 50mm
vindpapp 1mm
isolering 100mm
betong 150mm

Golv (platta på mark)
makadam
fiberduk 1mm
isolering 150mm
betong 200mm

Jag flyttade pelaren till snittet för att visa 
takets bärning.

Pelaren ligger alltså inte framför fönstret.

Jag förstår att takuppbyggnaden är 
märklig men jag tror att den funkar. Jag 
tänker att det är en platt betongplatta 
som man har byggt upp en taklutning 
på. Taket lutar 5 grader inåt sig själv och 
sedan 5 grader mot snittet.

Tekniskt snitt, orginalskala 1:20

Tekniskt snitt som inte stämmer 
längre eftersom det var ett tag sedan 
det gjordes.
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