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vEtskapEN om dödEN är unik för människan, 
och är vad som ger samhället mening. samhället 
legitimerar dödens oundviklighet genom att 
tillskriva förloppet en symbolisk, holistisk 
dimension.

dEt vorE fEl att påstå att den moderna, 
eller kanske post-moderna människan ryggar 
för allt som hör döden till, att det råder ett 
“dödstabu”, eller att dåtidens dödssyn var mer 
“naturlig”. men större medvetenhet om och 
ökat engagemang i hanteringen av döda vore 
nyttigt för att ifrågasätta normer och hantera 
existentiella frågor i vardagen, med människans 
villkor som utgångspunkt. Ett återtagande 
av makten från religionen, traditionen och 
institutionen, utan att för den sakens skull tvinga 
någon till individualistiska val. 

HögtidEr, med tillhörande riter och rum, 
är utan tvivel viktiga meningsskapande 
handlingar, sociala kitt och del i samhällets 
kulturella genealogi. men i lika stor mån är de 
“kontrollstationer”, och ett led i myndighets- och 
maktutövning. dess förmåga att sätta sociala 
gränsmärken för ålder, klasstillhörighet, etnicitet 
och kön gör ifrågasättandet av högtider vitalt 
utifrån ett samtida identitetspolitiskt perspektiv.  

på samma sätt som jag vill att mitt 
krematorium till formen inte dikterar en 
sinnesstämning, så lägger det ingen värdering i 
förekomsten eller avsaknaden av ritual, tro eller 
andlighet. att, i egenskap av kulturell varelse, 
hävda opartiskhet och tro sig kunna gestalta 
generalitet är förstås naivt. vad jag kan göra 
är att låta en lyhörd och öppen inställning till 
byggnadens funktioner avspeglas i estetiken, 
samt göra ett försök att förstå det mänskliga 
mötet med döden -  såväl som vardagsmat som 
ett livets undantag.

Hur gör maN Nu då?

Om vanans makt.



anakronistiska gubbar 
med makt och jackett. 
invigning av skogskrematoriet, 
stockholm, 1940.

lika iNför dödEN?

Om rummets makt.

i EN samtid där flertalet attityder kring livet och 
döden samexisterar och utvecklas kontinuerligt, 
bör en offentlig byggnad såsom ett krematorium 
inte göra anspråk på sanning, permanens eller 
evighet. den enda sanningen är att vi är lika inför 
döden, oavsett om vi möter lågorna inneslutna i 
spånskiva eller mahogny, i  sällskap av nära och 
kära eller en skiftarbetande krematorietekniker, 
under ceremoniella eller pragmatiska 
omständigheter. 

mErpartEN krematorier, såväl äldre som 
nybyggda, nyttjar dock traditionella symboler för 
makt och dignitet för att upphöja byggnaden och 
dess funktioner. skillnaden mellan kyrka, kapell, 
mausoleum och krematorium är tämligen liten, 
och exemplifierar det komplexa samspelet och 
korsbefruktningen mellan form och funktion, 
förnuft och känsla, makt och underkastelse. 

rummEN är didaktiska; ett system av 
styrkeförhållanden, valörer och koder, stumt 
förmedlat genom fysiska element. oavsett 
arkitektens ambition - retorisk monumentalitet 
eller “självklar” anspråkslöshet - tycks rummen 
vilja ingjuta vördnad, respekt och förundran i 
besökaren. det handlar om en form och estetik 
som tycks vilja ducka ifrågasättande tolkningar 
genom att framstå som självklar och orubblig.  



krEmEriNg är EN både industriell och 
emotionell process, och ett krematorium måste 
således gestaltas med lyhördhet för dessa 
parallella skeenden. byggnaden måste alltså 
facilitera ett skeende, och agera emotionellt 
filter för reaktioner på detta skeende. men vilken 
genomsläpplighet bör detta filter ha? skall 
byggnaden vara en bastant mur eller ett skirt flor 
mellan levande och döda? och hur skiljer sig de 
sörjandes emotionella processer från de som har 
krematoriet som arbetsplats? 

”värdigHEt” tycks vara ett för temat 
återkommande begrepp. att säga att något 
har värdighet, är att säga att det har ett värde. 
därefter måste distinktionen göras om detta 
värde skall framhävas, eller hyllas. vill vi ha ut 
mer av det värdefulla, eller behandlar vi det 
värdefulla på ett specifikt sätt? När det kommer 
till mänskligt värde bör kanske den senare 
definitionen beaktas – det bör vara oavhängigt 
kvaliteter och personlighetsdrag. men vem, 
eller vad, ger den mänskliga värdigheten sina 
konturer, och vad har det för moraliska och 
politiska följder? 

då bEgrEppEt övErförs på formgivning i 
allmänhet och arkitektur i synnerhet, behövs 
en liknande distinktion. uppstår värdigheten i 
och med att man uppfyller förväntningar och 
decorum, det vill säga vad som ”passar sig”, eller 
i det att samtliga brukare av byggnaden känner 
sig välkomna, respekterade och förstådda? Jag 
tror på det sistnämnda. således står den diffusa 
”värdigheten” att finna i såväl den industriella 
som den emotionella processen, i andlighet 
såväl som profanitet, i identifikation såväl som 
vördnad, i frihet och medmänsklighet såväl som 
högtidlighet och sakralitet.

lika iNför dödEN?

Om högtidlighet och värdighet.



Hur sEr dödEN ut?

Inventering.

vilka stilideal dominerar krematoriearkitekturen, 
vilka normer reproducerar dessa, varför, och vad 
har de olika gestaltningsbesluten för effekt och 
innebörd?



form & matErialitEt: 
Avskalad tyngd.  

vad? 
sten, tegel, betong, puts. tjocka murar, 
stereotomt uttryck, strikta geometrier.

varför?
Nationalromantisk inspiration från medeltida och 
stormaktstida sockenkyrkor, via klassicismens 
antikiserande arkitektur till modernismens 
vurmande för rationalitet, enkelhet och nya 
byggtekniker. majoriteten svenska krematorier 
tillkom under perioden 1930-1970, och följer 
tidens stilideal. materialen informerar formen, 
och tvärtom. kremeringsförehavandet kräver 
slitstarka och tåliga material. 

EffEkt ocH symbolik? 
ärlighet, stabilitet, tradition, permanens, 
taktilitet, ”hantverk”. 

form:

Regelbunden rytm 
och basal geometri. 

vad?
pelarrader, centralperspektiv, rätlinjighet, 
renodlade geometrier såsom kub/kvadrat, 
rätblock/rektangel, pyramid/triangel, klot/cirkel. 
 
varför?
Historisk referens: kolonnad, tempel, basilika. 
klassiska arkitektoniska element, aristoteliska 
tankar om harmoni och komposition. majoriteten 
svenska krematorier tillkom under perioden 1930-
1970, och följer tidens geometriska stilideal. 

EffEkt ocH symbolik?
signalerar dignitet, offentlighet, institution, 
kontinuitet, stabilitet, värdighet. plats för allvar; 
ställer krav på besökaren. ikonisk verkan; enkel 
identifiering. 

EffEkt & symbolik:

Stämningsljus. 

vad? 
överljus, takfönster, atrium, ljusslitsar, 
kontrastverkan ljus/mörker. 
 
varför? 
influens från kyrkoarkitektur. ideologiska 
idéer om vandring från mörker till ljus och om 
sorgearbetets faser. begränsa insyn i känsliga 
moment. skapa intimitet, atmosfär. framhäva 
arkitekturen generellt, eller specifika funktioner 
i rummen.

EffEkt ocH symbolik? 
riktar blicken uppåt; gudomlighet, världsallt, 
kosmos. skapa känsla av närvaro bortom 
rummet, en samhörighet med något större. 
sakralitet. omslutenhet: brist på utblick skall 
underlätta inblick; kontemplation, meditation? 
komplettera rumslig dramaturgi, leda 
procession. 

.

form & EffEkt:

Natur som sceneri. 

vad?
fönsterpartier med tydliga inramningar av 
omgivande natur. inkorporering och eventuella 
tillägg av ”naturliga element” i och omkring 
byggnaden; gård, atrium.

varför?
ljusinsläpp, utblick, ”ta in” naturen i byggnaden 
såsom sceneri, blickfång och projektionsyta. 
Något att vila ögonen på. Ett substitut för religiös 
eller annan explicit symbolisk konst, vilket 
rekommenderas av statens konstråd sedan 1937. 
 
EffEkt ocH symbolik? 
begrunda naturens kretslopp, hur människan är 
del av ett större system. andliga, närapå magiska 
övertoner: idéer om en skapelse, som förenar 
människan med det ursprung civilisationen 
fjärmat henne från. Helande kraft. ”av jord är du 
kommen, jord skall du åter varda”. 



måstE dEt vara så?

Om ett annat uttryck.

Japansk tradtionell 
kremering med efterföljande 
benplockningsceremoni.

ävEN mitt krEmatorium skall tala. men 
istället för en ensidig kommunikation, i traderade 
symboler och överförda betydelser, eftersträvas 
ett ömsesidigt utbyte. En diskussion, med tydligt 
formulerade visuella påståenden och aktiva 
subjekt istället för stumma, underförstådda 
budskap. 

i koNtrast till med monumentala, tunga, 
stereotoma, vill jag arbeta med avskalad 
tektonik, lagerverkan och grader av 
genomsiktlighet. En icke-auktoritär arkitektur, 
vars tydliga stavelser studsar mot arbetande, 
sörjande och döda kroppar i en dialog som 
uppmärksammar delarna snarare än en omutbar 
helhet. En arkitektur som högtidlighåller men 
samtidigt understryker det vardagliga. 

EN arkitEktur som tillåter rörlighet, stadier 
och irrationalitet; som signalerar stabilitet utan 
att vara statisk; som istället för att diktera och 
manipulera, tar besökaren i hand och föreslår en 
väg som på intet sätt påstås vara den rätta.



Bostäder
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1. Tvåplansvillor, 1910-tal  2. Punkthus, 6 vån. 1930-tal  3. Flerbostadshus, 5 vån. 
1930-tal  4. Punkthus, 5-12 vån. 1950-tal.   5. “Blåkulla” flerbostadshus, 14 vån.  
1970-tal.  6. Vattentorn. 1912.  7. Olle Olsson Hagalund-muséet, tvåplansvilla. 

1897.  8 Hagalund industriområde. Blandad bebyggelse, 3-5 vån. 1930-1980-tal.  
9. Norra kapellet (tidigare krematorium), 1909.
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1:2000. 6.

1. urngravar. 
2. “Historiska“ gravar. 
3. kistgravar. 
5. kompost.
6. serviceplats
8. Hål i stängslet; informell 
entré.
9. grind.

stängsel
gång/cykel
bil
Entré

P

Sektioner 
1:1000

sEktioNEr genom tomt, omliggande
landskap samt bebyggelse. 

a-a

b-b

Norra kyrkogårdEN är kulturminnesskyddad 
mark, starkt präglad av det sena 1800-talets 
kyrkogårdsideal  med processionella alléer och 
tydliga gravkvarter. platsen tycks dock ha vuxit 
fram additivt och osentimentalt. omgivningen är 
brokig och profan, med industribyggnader, höga 
bostadshus och enstaka historiska småhus. 
i Hagalund har var tid tillåtits ha sitt uttryck, 
var funktion sin plats, snarare än att allt skall 
inlemmas i en sammanhängande upplevelse 
såsom exempelvis skogskyrkogården. topografin 
placerar tomten som i en gryta, med vitt skilda 
vyer och fonder i varje väderstreck. detta 
öppnar upp för en större frihet i gestaltning, 
och är en bra utgångspunkt för en byggnad som 
vill kommentera och ifrågasätta hanteringen 
av döda, ur ett samtida perspektiv snarare än 
traditionellt.   

platsEN är iNtE uppenbart “naturskön“. 
Ekonomibyggnader, anlagda gräsmattor, 
schaktade kullar och gunnebostängsel mot 
omgivande vägar kompletterar mer poetiskt 
planterade träd och inrutade gravkvarter. detta 
är uppenbarligen en plats av människor, för 
människor; en “dödens stad“ utan mystiska 
övertoner. 

NaturEN tycks i utformningen av 
begravningsplatser, kapell och krematorier ha 
en central roll, såväl som fond som ett slags 
rogivande kraft med andliga, närapå överjordiska 
och magiska dimensioner. Jag vill i mitt projekt 
ifrågasätta denna fetischisering av naturen, 
eller kanske snarare tendensen att lyfta fram 
somliga naturliga processer som vackra, positiva 
och rena, och somliga som raka motsatsen. 
kremering är en ”onaturlig” process, och det 
mest naturliga vore att låta liket stilla förruttna. 
det måste finnas andra scenerier, symboler, 
objekt och sensationer som kan hjälpa en 
människa att finna tröst. kan byggnaden rentav 
hjälpa till att ge en annars ganska oansenlig, 
urban och stökig plats en dignitet den tidigare 
inte hade?

Ett osENtimENtalt HörN:

Om plats och miljö.



drivaNdE priNcipEr:

Gestaltning.

projektet undersöker bland annat rumsliga, 
estetiska och materiella normer med avsikt 
att åstadkomma ett annat uttryck. Hur uppnås  
“högtidlighet” och “värdighet” med andra medel 
än de väl beprövade? Hur ifrågasätts begreppet 
“sakralitet”? Hur normaliseras det industriella 
förfarandet på ett hänsynsfullt vis? 

dElEN ocH dEt HEla.

En tektonisk byggnad eftersträvas, där varje 
konstruktivt element är tydligt redovisat.
lagerverkan uppnås såväl i byggnadens 
struktur som i överlappande material med olika 
genomsläpplighet: ett bärande skelett kläs i 
ett transparent glasskal, vilket i sin tur bitvis 
behängs med translucent insynsskydd.

i den öppna inre volymen är programmets 
slutna och halvöppna funktioner placerade i 
fristående, lägre kroppar.  den industriella och 
den kulturella delen är förlagda i två separata 
kroppar vilka sammanlänkas fysiskt och visuellt 
via ett genomgående betonggolv och takets 
längsgående ljusslitsar. 

gradEr av privat.

synligheten regleras via materialitet. somliga 
funktioner bedöms som lämpliga att dölja 
p.g.a. behov av säkerhet (teknik, urnförvaring), 
grundläggande diskretion (toalett, dusch), 
eller då de är visuellt ovidkommande (förråd). 
Entréhall, väntrum, expedition och personalrum 
lämnas helt öppna, men ger möjlighet till tillfällig 
avskärmning. 

den totala transparensen filtreras  i “laddade” 
rum såsom ugnshall och anhörigrum. 

markEraNdE ocH lEdaNdE 
form.

byggnadens didaktik ligger i form och siktlinjer. 
krökta linjer indikerar rörelse framåt, rätvinkliga 
markerar paus, stopp. 

bågformen får en symbolisk betydelse i överförd 
bemärkelse; som ett valv nedlagt på sidan, som 
en omfamnande snarare än överordnad rundning, 
eller som det “irrationella“ elementet i en logisk 
struktur. 

gradvis koNfroNtatioN.

En ny sorts ceremoniell procession, med minimal 
dramaturgi och styrning, där synligheten är 
vägvisaren. olika möjligheter för den som enbart 
vill hämta ut en anhörigs aska, den som vill ha en 
avskild stund med urnan, eller den som önskar 
samla ett större sällskap kring kistan och bevittna 
efterföljande kremering. 

primär entré och sorti kompletteras av ett 
antal alternativ, och expeditionen är centralt 
och väl synligt placerad, vilket ger samtliga val 
samma dignitet. konfrontationen med döden 
sker i ett antal steg och med flera chanser till 
andhämtning, men ingenstans är byggnadens 
syfte dolt eller förvrängt - bara inneslutet i filter.  



A
A

B
B

1.

2.

3.

4.5.

6.

7.

8.

9.10.10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19. 19.

20. 21.

22.

23.

1. Huvudentré 2. Kapprum 3. Entré till personalavdelning 4. Expedition 5. Urnutlämningsrum 6. Ceremonirum 7. Kontrollrum och förråd 8. Skrivrum för begravningsentreprenör och toalett 9. Askhanteringsrum 10. Kylrum 11. Ugnshall 12. Rum för dieselmotor 
13. Ackumulatorer 14. Installationsschakt med lyftbord 15. Kylmaskiner 16. Containerplats 17. Mottagningsyta under tak 18. Urnförvaring 19. Omklädningsrum med dusch och toalett 20. Städförråd 21. Förråd 22. Chefskontor 23. Personalrum

källarplaN.
1:400.

ENtréplaN.
1:100.



ElEvatioN Norr. 
1:400.

ElEvatioN södEr. 
1:400.

ElEvatioN västEr. 
1:400.

ElEvatioN östEr. 
1:400.

situatioNsplaN.
1:800.



aNHörig.

den besökande, som förhoppningsvis inte 
vistas i byggnaden mer än ett fåtal gånger, 
leds rätt i byggnaden genom obrutna siktlinjer 
och rundade former. från huvudentrén, som 
förlänger den omgivande markens sluttning 
genom en ramp, följer en sekvens via kapp- 
och väntrum, expedition, urnutlämningsrum 
och slutligen anhörigrum i anslutning till 
ugnshallen. processionen utgör en gradvis, 
sömlös konfrontation med krematoriets 
verksamhet, men bryts i glappet mellan de 
två byggnadskropparna. Här korsar besökaren 
kistleveransens väg, återkopplar till verkligheten, 
och erbjuds en smitväg. 

anhörigrummen har rundade väggar av 
kanalplast, vilka omsluter den sörjande 
samtidigt som omgivningen informeras om att 
en viktig stund äger rum. mjukt, artificiellt ljus 
och textilier skapar ombonad, avdramatiserad 
stämning. 

pErsoNal.

personalens utrymmen skiljs från besökarnas via 
centralt placerade rumsvolymer kompletterade 
med translucenta väggar i kanalplast. ytan är 
öppen så när som på hygienutrymmen och de 
arbetsplatser som avskärmas med draperier.  
byggnaden har ingen separat personalentré, men 
däremot kan den anställde smita in och ut via 
uteplatsen. 

liksom för den sörjande innebär glappet mellan 
byggnadskropparna en tydlig markering, men 
för personalen snarare mellan arbete och fritid. 
pausutrymmena ges dignitet genom sin storlek 
och rymd, och den korta stunden på toaletten 
eller i omklädningsrummet förhöjs genom 
ljusslitsar i taket. 

den centralt belägna expeditionen ger 
receptionisten god överblick över lokalen, 
inkommande leveranser och anländande 
sällskap. 

Rum och rörelse.

1.2.

2.

3.

3.4.

4.

1.anhörigas respektive
anställdas rörelse. 

stoftets (den avlidnes) väg 
genom krematoriet. 





strukturen är baserad på ett slags 
rationell industritypologi, där den 
bärande stommen utgörs av stålpelare- 
och balkar av H-typ, placerade i ett 
rutnät om 5 x 5 meter. stommens 
stabiliseras i sidled av dragstag 
i stål. klimatskalet består av en 
dubbelglasfasad med högisolerande 
aluminiumkarmar. utmed ugnshallens 
fasad löper ett finmaskigt stålnät 
inspänt i ramar, för insynsskydd och 
solavskärmning. samma stålnät 
täcker undertakets installationer, 
medan taket utvändigt är beklätt 
med sinuskorrugerad förzinkad 
aluminiumplåt. längsgående ljusslitsar 
i taket kompletteras av artificiell 
belysning. 

skorstenen består av ett 15 meter högt, 
lätt koniskt plåtrör, vars övre metrar är 
perforerade i en gradient. 

den invändiga takhöjden är 6,5 meter, 
och 4 meter i de individuella rummen, 
vilka är uppförda i obehandlad plywood.  
portar och väggar i utrymmet mellan 
de två byggnadskropparna är klädda i 
borstad aluminium. Ett golv i vitbetong 
med kvartsballast är gjutet direkt på 
grundsulan och är genomgående såväl 
interiört som ett antal meter utanför 
byggnaden. 

den underjordiska teknikvåningen 
huserar ackumulatorer, kylmaskiner, 
brännar- och rökgasreningsapparatur 
samt förråd. 

Konstruktion.
Sinuskorrugerad aluzink-plåt 40 mm 
Fuktspärr av plastfolie
Tryckfast EPS-isolering 150 mm
Tryckfast EPS-isolering 50 mm
TRP-plåt 45 mm
Ljuddämpande glasullsisolering 50 mm
Sekundärbärning VKR-profil 100 x 50 mm
Undertak av rostfritt stålnät 12 x 12 x 1 mm

Rostfritt stålnät 12 x 12 x 1 mm, 
inspänt i ramar à 5000 x 4000 
mm
Isolerglasfönster 35 mm, med 
isolerade aluminiumkarmar. 

Galvaniserad täckplåt 3 mm
Fuktspärr plastfolie
Kantelement tryckfast EPS 100 
mm
Vinkeljärn i stål för infästning av 
fönsterkarm
Armerad betongkantbalk 600 x 
400 mm
Golvkonvektor

Tekniskt snitt (ugnshall)
1:20

Helena Andersson 
Studio I

Vitbetong 95 mm
Armerad betongplatta 300 mm
Filterduk
2 x IsoDrän-skiva 100 mm
Utjämningslager makadam 50 mm
Geotextilduk
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Sinuskorrugerad aluzink-plåt 40 mm 
Fuktspärr av plastfolie
Tryckfast EPS-isolering 150 mm
Tryckfast EPS-isolering 50 mm
TRP-plåt 45 mm
Ljuddämpande glasullsisolering 50 mm
Sekundärbärning VKR-profil 100 x 50 mm
Undertak av rostfritt stålnät 12 x 12 x 1 mm

Rostfritt stålnät 12 x 12 x 1 mm, 
inspänt i ramar à 5000 x 4000 
mm
Isolerglasfönster 35 mm, med 
isolerade aluminiumkarmar. 

Galvaniserad täckplåt 3 mm
Fuktspärr plastfolie
Kantelement tryckfast EPS 100 
mm
Vinkeljärn i stål för infästning av 
fönsterkarm
Armerad betongkantbalk 600 x 
400 mm
Golvkonvektor

Tekniskt snitt (ugnshall)
1:20

Helena Andersson 
Studio I

Vitbetong 95 mm
Armerad betongplatta 300 mm
Filterduk
2 x IsoDrän-skiva 100 mm
Utjämningslager makadam 50 mm
Geotextilduk
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Sinuskorrugerad aluzink-plåt 40 mm 
Fuktspärr av plastfolie
Tryckfast EPS-isolering 150 mm
Tryckfast EPS-isolering 50 mm
TRP-plåt 45 mm
Ljuddämpande glasullsisolering 50 mm
Sekundärbärning VKR-profil 100 x 50 mm
Undertak av rostfritt stålnät 12 x 12 x 1 mm

Rostfritt stålnät 12 x 12 x 1 mm, 
inspänt i ramar à 5000 x 4000 
mm
Isolerglasfönster 35 mm, med 
isolerade aluminiumkarmar. 

Galvaniserad täckplåt 3 mm
Fuktspärr plastfolie
Kantelement tryckfast EPS 100 
mm
Vinkeljärn i stål för infästning av 
fönsterkarm
Armerad betongkantbalk 600 x 
400 mm
Golvkonvektor

Tekniskt snitt (ugnshall)
1:20
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Vitbetong 95 mm
Armerad betongplatta 300 mm
Filterduk
2 x IsoDrän-skiva 100 mm
Utjämningslager makadam 50 mm
Geotextilduk

c.

Sinuskorrugerad aluzink-plåt 40 mm 
Fuktspärr av plastfolie
Tryckfast EPS-isolering 150 mm
Tryckfast EPS-isolering 50 mm
TRP-plåt 45 mm
Ljuddämpande glasullsisolering 50 mm
Sekundärbärning VKR-profil 100 x 50 mm
Undertak av rostfritt stålnät 12 x 12 x 1 mm

Rostfritt stålnät 12 x 12 x 1 mm, 
inspänt i ramar à 5000 x 4000 
mm
Isolerglasfönster 35 mm, med 
isolerade aluminiumkarmar. 

Galvaniserad täckplåt 3 mm
Fuktspärr plastfolie
Kantelement tryckfast EPS 100 
mm
Vinkeljärn i stål för infästning av 
fönsterkarm
Armerad betongkantbalk 600 x 
400 mm
Golvkonvektor

Tekniskt snitt (ugnshall)
1:20
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Vitbetong 95 mm
Armerad betongplatta 300 mm
Filterduk
2 x IsoDrän-skiva 100 mm
Utjämningslager makadam 50 mm
Geotextilduk

d.

Sinuskorrugerad aluzink-plåt 40 mm 
Fuktspärr av plastfolie
Tryckfast EPS-isolering 150 mm
Tryckfast EPS-isolering 50 mm
TRP-plåt 45 mm
Ljuddämpande glasullsisolering 50 mm
Sekundärbärning VKR-profil 100 x 50 mm
Undertak av rostfritt stålnät 12 x 12 x 1 mm

Rostfritt stålnät 12 x 12 x 1 mm, 
inspänt i ramar à 5000 x 4000 
mm
Isolerglasfönster 35 mm, med 
isolerade aluminiumkarmar. 

Galvaniserad täckplåt 3 mm
Fuktspärr plastfolie
Kantelement tryckfast EPS 100 
mm
Vinkeljärn i stål för infästning av 
fönsterkarm
Armerad betongkantbalk 600 x 
400 mm
Golvkonvektor

Tekniskt snitt (ugnshall)
1:20
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Vitbetong 95 mm
Armerad betongplatta 300 mm
Filterduk
2 x IsoDrän-skiva 100 mm
Utjämningslager makadam 50 mm
Geotextilduk
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