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Övergång

Norra Begravningsplatsen

Tomten

Mångsidighet präglar programmet

Krematoriets syft e innebär att byggnaden behandlar fl era olika 
delar. Uppdelningen kan göras i tekniska utrymmen, personalrum 
och rum för anhöriga. De tre delarnas sammansättning är 
beroende av ömsom åtskilda, ömsom sammanbundna fl öden. 
Teknikrummen som utgör den största delen av byggnaden är av 
rationell karaktär där fl öde  styr planens utformning. Personalens 
del agerar vardagsrum åt de anställda och rummen eft ersträvar det 
öppna, ljusa och trivsamma.  Anhörigrummens kvaliteter betonas 
av fi nkänsla och enkelhet. Upplevelsen för anhöriga ska vara på 
samma gång stämningsfull och lättillgänglig. 

Platsen

En annan mångsidighet ligger i tomten som har både en inre och 
yttre splittring. Norra begravningsplatsen ritades under tidigt 
1800-tal som ett svar på en växande stad. Begravningsplatsen 
utgörs av ett parklandskap med monumentala alléer och en för 
tiden karaktäristisk dödens stad med väldiga gravstenar och 
mausoleum. Platsen har en inre variation men har även som enhet 
en stark tidskaraktäristisk anda.  Den tidstypiska utformningen 
innebär ytterligare mångsidighet i begravningsplatsens möte 
med omgivande stad. Den ramas in av en motorväg österut, 
bostadskvarter norrut, industriområden i väst, och den nästan 
tusenåriga Solna kyrkogård söderut. 

Övergång

Ett av ledorden för projektet har varit Övergång. Det är ett ord som 
sammanbinder en del av projektets mångsidighet.

Passage: Att låta arkitekturens konkreta form agera som en passage 
mellan det vardagliga livet utanför begravningsplatsen och den 
sakrala natur som råder på begravningsplatsen.

Process: Kroppens nedbrytning. Övergången innebär här att 
kroppen blir en del av all materia, den blir med tiden någonting 
neutralt, varken levande eller död.

Aska: En övergång genom krematoriets uppgift . Kroppen blir till 
aska. Övergången speglas i byggnadens fl öde, byggnaden i sig 
utgör passagen.

Avsked: De anhörigas känslomässiga övergång genom avskedet. 
Upplevelsen av rummen ska kunna vägleda denna. 

Byggnaden som passage

Undersökningen har gått ut på att formge en enhetlig arkitektur 
som möter de variande behoven hos byggnadens program, 
omgivningen, och de olika användarna av krematoriet. 

Döden är defi nitiv men människors uppfattning av vad döden 
innebär är oändlig. Att genom arkitektur förhålla sig till döden 
både som vardaglig i relation till byggnadens funktion och som 
sorg för de anhöriga har varit en nödvändig utgångspunkt.

Genom byggnadens allvar, vardaglighet, omgivning och insida har 
jag försökt låta rationalitet och hänsyn avgöra formen. Målet har 
varit att låta arkitekturen svara på mångsidigheten.



Situationsplan 1:500
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“Det är viktigare att följa platsens stil än tidens”
Gunnar Asplund

“Every intervention is a form of destruction. Destroy with sensibility.”
Luigi Snozzi

Undersökande skiss
Bebyggelsens relation till landskap och omgivning

Landskapsmodell 
Skala 1:500



A. Sektion av landskapet. 1:200
Promenad för anhöriga

Utkast för promenaden i diagrammatiska skisser.  En rörelse från staden, livet och det banala till en en 
sakral plats, en plats för döden. Viljan var att vägleda de anhöriga och låta övergången från vardagen 
till urnhämtningen ske gradvis med hjälp av promenadens utformning. 

Resultatet är en axial väg dragen diagonalt genom det sluttande landskapet. Den löper genom ett 
omslutande rum skapat av en 2 meter hög mur som omger två tallar. Här kan besökaren stanna upp, 
sitta ner och vara ifred, utan sikt till omgvivningen. Den raka vägen dras vidare genom en vall, mellan 
två betongmurar som växer med sluttningen. Promenaden slutar upp vid en markbelagd yta utanför 
krematoriet. Två av byggnadens ytterväggar ramar in ytan och platsens träd omsluter den ytterligare. 
En mur placerad parallellt med fasaden leder de anhöriga till entrén och väntrummet.

Promenad för anhöriga
Kollage
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Plan 1:100

1. Container
2. Skrivrum för begravningsentreprenörer
3. WC för begravningsentreprenörer
4. Mottagningshall
5. Garage för elbilar
6, 7. Kylrum
8. Rum för ackumulatorer
9. Rum för kylmaskiner
10. Schakt för underhåll av teknikutrymmen
11. Ugnshall
12. Rum för askberedning och urnhantering
13. Kontrollrum
14. Urnförvaringsrum
15. Rum för dieselmotor
16. Städ
17, 18. Förråd
19. Pausrum  och innergård för personal
20.  Entré för personal
21. Anhörigrum
22. Väntrum för anhöriga
23. Expedition
24. Chefskontor
25, 26. Omklädningsrum för personal

Plan
Teknikvåning



Teknik och service, personal och anhöriga. 
Tre funktionellt separata och men även 
sammanbunda delar möter varandra. Anhöriga 
närmar sig byggnaden från ett annat håll än 
personal och begravningsentreprenörer. 
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Tomten styr riktningen av de olika delarnas 
placering, Mottagningen möter en bilväg som 
går genom intillliggande industriområde, vilket 
innebär eff ektivitet. Anhöriga kommer från en 
riktning som möjliggör en promenad på väg till 
urnhämtningen. Mötet med byggnaden blir inte 
plötsligt.

Personalrummen är placerade i sydöstläge för 
möjlighet till ett generöst ljusinsläpp. Ugnshallen 
med en stor öppning är placerad i norr för att 
undvika direkt solljus. Anhörigpartiet försörjs 
med ljus genom en mindre gård. 
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Byggnadens form resulterar i en styckning av 
tomten och tillåter både anhöriga och personal 
att använda avskilda yttre rum. För en paus från 
jobbet eller en stund i ro för en sörjande. 

Modell i skala 1:100

Byggnadens program. Rum sorterade eft er 
area och kategoriseraade genom färg. 



B. Sektion 1:100
Flöde genom byggnaden

kista

aska
urna



Elevationer 1:200

Öster

Söder



Väster

Norr



C. Sektion 1:20
Tekniskt snitt

Tak

Betongbjälklag 300-400
Ångspärr
Isolering 200
Vindskiva 10
Luft spalt 40
Plywood 20
Plåt 2

Konstruktion
Bärande väggar och bjälklagsriktning

Fasad

Tegel 90
Luft spalt 40
Vindskiva 10
Isolering 150
Ångspärr
Bärande betongvägg 200

Grund

Betong 200
Isolering 300
Dränering bergkross
Dräneringsrör



Interiör
Anhörigrum

Kollage
Stämning

Kollage för anhörigrum

Modellstudie för passage, väntrum, 
urnhämtningsrum och uteplats för 
anhöriga



Exteriör
Perspektiv från personalens uteplats
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