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den andra sidan.
“Mötet med någonting okänt ger upphov åt motstridiga känslor: dels åt avvärjande misstro, betingad av lättja eller försiktighet, 
dels åt den lust att utforska, stifta bekantskap, erövra, som kännetecknar människan som art.”  - FINN WERNE

Det här projektet handlar om närmandet. Om att närma byggnaden som 
hanterar våra döda. Varken tvinga, skrämma eller försköna. Det är en bygg-
nad som börjar och slutar. En skulpturerad byggnadskropp med ett logis-
tiskt flöde och rytmisk struktur. Förslaget är ett försök till ett sakta synlig-
görande. Synlig för att byggnaden sträcker ut sig och syns. Synlig för att du 
tilltåts titta in. Synlig för att du kan passera genom dess byggnadselement. 
Det är en skulptur av linjär form i ett landskap mellan vardag och död. En 
modern industri, en värdig arbetsplats, en byggnad av tyng, en byggnad 
som stödjer. Det ofrånkomliga har tagit fysiskt gestalt. Det har inte bäddats 
in, utan tar plats, rakt på plats. En uppbruten gestaltning för en splittrad 
själ. Ett gränsland mellan det som lever och det som passerat, till den andra 
sidan.

PLATSEN
Norra begravningsplatsen i Solna. En dual plats där en kontrast och ett 
möte mellan industri, bostäder, sorg, arbete och lugn möts. Navet för detta 
möte sker på den tomt där krematoriet är tänkt att placeras. Upplevelsen 
av platsen som tudelad, undanskuffad och dold trots alla de olika verksam-
heter den tangerar, lade grunden för en gestaltning med en vilja att skapa 
riktning på en yta som tål något som syns och tar för sig. Både platsen och 
programmet handlar om kontraster. Om det kontrasterande mellan någons 
vardag och en annans sorg. Om mötet mellan de som lever och de som 
dött. Byggnaden agerar symboliskt och fysiskt gränsen mellan industri och 
begravningsplats. Kontrastens övergång. Ett flödes byggnad.

Tomten för byggnaden är svagt sluttande och begravningsplatsen i sin 
helhet har på sina håll kullar av verklig höjd. Byggnadens gestaltning är 
tänkt att efterlikna detta. Huvudbyggnaden ligger på det flacka och det res-
terande sträcker ut sig både uppåt och nedåt i landskapet. Många nyplant-
erade träd i uppluckrad placering längs byggnaden är en del av närmandet 
och gestaltningen. Lika många och fler som tas bort från platsen för bygg-
naden, planteras på nytt.

FRÅGESTÄLLNING
- Måste ett krematorium smälta in på sin plats? Och skiljas av eller döljas? 
Kan en byggnad få ta mer plats än den kräver?
- Hur tillför man något rent arkitektoniskt som skapar spänning, distraher-
ar och bryter upp?
- Kan en förnimmelse av något annat så som mjukt trä i betong rubba en 
sinnesstämning? Lätta ett sinne?
- Hur komponerar man en byggnad som ligger i ett gränsland? Mellan ett 
poetiskt och sorgset landskap och en vägg av industri och hårdgjord yta?

Tomten för krematoriet på norra begravningsplatsen i Solna ligger i an-
slutning till såväl industri, som bostäder och grönska. En dual plats mellan 
hårt och mjukt, mellan liv och död.

GESTALTNING
Det skulpturala i gestaltningen handlar om att se på byggnaden utifrån 
för att få förståelse för rummet den står i. Det yttre rummet skapar med 
de flöden som omger rumsligheter som binder samman det yttre med det 
inre. Byggnadens yttre har därför varit ett fokus i detta projekt, att få skapa 
rent strukturalt, skulpturalt och arbeta med samma väggar exteriört som 
interiört. Platsen, de kringliggande byggnaderna och landskapet har därför 
varit viktigt att förhålla sig till. Fasadens uttryck är tänkt att bygga upp en 
förväntan som i sin tur skapar en idé om det inre rummet, vilket i detta 
projekt har handlat om att långsamt närma besökaren och de passerande, 
på ett både intresseväckande och ärligt sätt.

Åt ena hållet av muren och byggnaden ser man industrin och det höga fler-
bostadshuset som reser sig som en rygg. Åt det andra ser man bara trädtop-
par. Från byggnadens sydfasad nere i sänkan ser man hur byggnaden rest 
sig som en stor skulptur i betong, den syns på håll och väcker kanske frågor, 
intresse eller rädsla. Från norr klättrar byggnaden ner längs sluttningen i 
en linje. Som helhet vänder  den ryggen mot Blåkulla och industriområdet 
och öppnar upp mot begravningsplatsen för dess besökare. Byggnaden ter 
sig om en frusen sekvens i ett flöde över en tid. Den brutna fasadlinjen 
och dess linjära kropp bryter upp den tunga byggnadskroppen. Men bygg-
naden är stor och ensam. Det känns och ska kännas så. Den är tänkt att 
kontrastera de omgivande byggnaderna, skapa spänning mellan dess egna 
byggnadsvolymer och det befintliga.

Byggnadsstrukturen delas upp i tre delar: en för personalen att ta paus i, 
en för de anhöriga att besöka och en där kremeringen sker. Dessa tre bygg-
nadsvolymer binds samman av exteriöra element så som skivor, tak och 
markbeläggning.

De tre byggnadskropparna har olika nyans av materialitet rent interiört där 
personalens byggnad är ljus och har mycket trä utöver betongen. De an-
hörigas är dunkel med subtilt ljusinsläpp och med olika avgjutningar i sin 
betong. Byggnaden där kremeringen sker karaktäriseras av effektivisering, 
råa material och slitstarka miljöer. Personalens rum har värdighet, liksom 
de anhörigas hänsyn och arbetsplatsen en lättöverskådlighet och orienter-
ingsbarhet. Detta är en byggnad där teknik, sanning och det sakrala möts. 
Där varje detalj ingår i helheten. Dess rumssamband bygger på att skapa 
distanser och riktningar. Personalens längre korridorer, skilda från övrig 
verksamhet ger plats åt att samla tankar i det krävande arbetet som utförs. 
Passagen till entrén och expeditionen för besökare är lång och ligger längs 
med huskroppen, detta för att ge plats åt att fånga sina känslor inför ett 
möte. Även vägen upp till ceremonirummet stegrar sig längs landskapet 
mot de stödjande murarna och ger möjlighet till att stanna upp på vägen. 
De längre distanserna längs med den linjära byggnaden skapar vägar att gå 
där den kalla vinden och det hårda regnet renar själen.
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21 urnhanteringsrum
22 urnförvaringsrum
23 observationsrum för anhöriga
24 expedition
25 kontor för verksamhetschef
26 städrum
27 förråd
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29 wc
30 personalentré

13 kylrum
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19 kontrollrum
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sektion AA 1:100

längdsektion AA (A0)

teknisk tvärsektion 1:20 (A0)

tak
limträbalk, sekundär 200 x (400-900) mm
limträbalk, primär 200 x (600-1500) mm
betongplatta 100 mm
kooltherm 250 mm (lambda 0,02 W/mK)
asfaltspapp
luftspalt
råspontspanel 20 mm
underlagspapp
dubbelfalsad kopparplåt 5 mm

vägg
platsgjuten betongfasad 100 mm
mineralullsisolering 200 mm
bärande betongvägg 200 mm
(treglasfönster med argongas)

bjälklag
efterbehandling epoxy
pågjutning betong
håldäck VCT 0,40 (fylld med cellglas)
(spännvidd 17 m)

källarvägg
filtväv
podrän 100 mm x 2 (isolerande och dränerande)
betong 200 mm

grund
armerad betongplatta
cellplast 100 mm x 3
makadam
filtduk
återfyllnad



ceremonirum för anhöriga ugnshall

urnförvaringsrum korridor till ugnshall och urnhanteringsrum



exteriört perspektiv



anhöriga besökare
-plats för avskildhet
-riktning
-stabila material
-söker stöd och tröst

begravnings-
entrepenörer
-effektiva ytor
-korta distanser
-ska ej behöva korsa 
begravningsplats
-söker det funktio-
nella

personal
-logisk struktur i 
rumssamband
-rena ytor och ljus
-lugn separat plats 
för vila
-söker en värdig 
arbetsplats

titta in i ugnshallen

passera genom byggnaden

sätt dig på bänken 

stilla zon

rörelse

avskildhet

anhöriga

personal

begravnings-
entrepenörer
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KONSTRUKTIONSPRINCIP

Takskivor i betong vilar på limträbalkar i två nivåer. 
Dessa för sedan ner lasten i väggarnas betongskivor 
som står på en källargrund.

Balkarnas olika tjocklek och 
bredd skapar variation i 
ljusinsläpp tillsammans med 
håltagning i ugnshallens tak. 
I det intilliggande rummet 
övergår balkarna sedan rent 
visuellt till pelare som löper 
från golv till tak och skapar 
ett hyllsystem för urnförvar-
ingen.

Strukturen för ugnshallens takbalkar kommer 
från gravarnas rutmönstersystem på platsen.

Hela strukturen både interiört och ex-
teriört är platsgjuten och prefabricerad 
betong med olika efterbehandling, slip-
metod och avgjutningsform. Den hårda 
och råa betongen kontrasterar mot övrig 
detaljering så som dörrar. fönsterkar-
mar, takbalkar och möbler som består 
av plywood och lärkträ.

Betongens avgjutning i fasaden byts av mitt på större fasadpartier för att bryta upp och skapa variation.

kontrasterar.
rå betong har mjuk perforering. 
byggnadens tyngd och riktning styrs av 
betongens avgjutning.
trä möter betong. 

betong med olika avgjutning/nyans i samma fasad,

fönster i golvnivå, tak och väggar

takskiva förlängs utanför fasad

skivor ser ut att vila i varandra, väggarnas
 fogar och möten synliggörs

 lätt möter tungt.

Struktural uppbyggnad 
där skivor sticker upp ur 
landskap och komponerar 
byggnad.

Obehandlad betong har 
mjuk perforering och 
byggnadens tyngd och 
riktning styrs av betongens 
avgjutning.

Takkonstruktionen grundas i in-
dustribyggnadens som typologi där 
överljus och ofta balkar förekommer 
rent funktionellt.

KONSTRUKTIONSPRINCIP
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Processen började med att jag såg krematoriet i majoritet 
som en “industri”, en arbetsplats, ett maskineri, mer än 
ett sorgens hus. Jag ställde frågan om hur stor del som var 
vad, och okunskapen kring alla krematoriets rum gav mig 
vidare funderingar kring hur mycket man egentligen vet 
om kremering och hur mycket man vill visa för att förklara 
för de okunniga och rädda. Projektet började därför med 
att jag avskärmade mig själv från döden och såg kremato-
riet som en industri. Det handlade för mig i tidigt skede 
om 10% tårar och 90 % industri. För mig var programmet 
vi fick lika dualt som platsen som viljan. Jag började därför 
att dela upp min struktur i många delar. Processen har 
gått från att vara en totalt splittrad volym till att bli skilda 
väggskivor i massor, till att vara flera olika slags material 
så som korrugerad plåt, trä, tegel och betong, till att endast 
bli avgjutningar av dessa material, till att skalas av till att 
endast bestå av betong med olika råhet där detaljer som 
dörrar, möbler och fönsterkarmar är av trä.

FÖRR:
öppet, del av allas verklighet

DÅ:
sluten verksamhet undanskuffad, 
okunskap

NU:
uppluckrad påväg att synliggöras mer och mer,
närma i lagom dos

ugnshall

kylrum

skärmtak

garage elbil

mottagningsgall

anhörigrum

personalrum

Struktur av bärande väggskivor.
Ljusinsläpp i både väggar, tak och mellan de inre 
rummen blir en viktig del i uppbyggnaden.
Skivor i landskapet skapar rum utanför byggnaden.
I det stora hela en samlad struktur som förlängs i det 
exteriöra.

“De gamla grekerna brände de döda på 
bål, samlade askan och benen i krukor 
och begravde dem.” 

“Modernitetens intåg hade inflytande även på vårt förhållningssätt till 
döden och den döda kroppen. Anatomiska dissektioner gjorde döden 
synlig på ett nytt sätt, medan kommersialiseringen av likberedningen i 
stället ledde till att döden lyftes undan från vårt synfält.”
Svd: När döden blev modern - Arne Jarrick

“Det dödssystem som råder i vår tid 
behöver det värdiga och skapandet av 
mening med verksamheten av de döda.”
Döden, kroppen och moderniteten - Eva Åhrén Snickare

FÖRR:
öppet, del av allas verklighet
“De gamla grekerna brände de döda på bål, samlade askan 
och benen i krukor och begravde dem.”

DÅ:
sluten verksamhet undanskuffad, okunskap
“Modernitetens intåg hade inflytande även på vårt förhålln-
ingssätt till döden och de döda kroppen. Anatomiska 
dissektionen gjorde döden synlig på ett nytt sätt, medan 
komersialiseringen av likberedningen istället ledde till att 
döden lyftes undan från vårt synfält.”
Svd: När döden blev modern - Arne Jarrick

NU:
uppluckrad påväg att synliggöras mer och mer, närma i 
lagom dos
“Det dödssystem som råder i vår tid behöver det värdiga och 
skapandet av mening med verksamheten av de döda.”
Döden, kroppen och moderniteten - Eva Åhrén Snickare

90% industri
10% tårar

Från att vara flera olika volymer till att bli tre 
volymer som smält samman. Från att synliggöra 
helt till att närma. I det stora hela en samlad 
struktur som förlängs i det exteriöra.

Genom olika volymstudier både digitalt och 
med fysisk modell undersökte jag olika 
närmanden rent programmässigt.

URVAL AV PROCESS

skissmodellermaterialprov



vissa delar av byggnaden är helt 
dolda och skorstenen är ett längre 
skivelement 

de anhörigas byggnad har en utegård

byggnaden där personalen tar sin 
paus ska vara ljus och avskild från den  
övriga verksamheten

hela strukturen delas upp i tre 
byggnadskroppar

rå materialitet karaktäriserar den 
industriella byggnaden

byggnaden består av en skivkonstruktion




