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 Ett krematorium på Norra begravningsplatsen

Sammanfattning

Kremering av avlidna ökar i Stockholm och 

behovet av ytterligare ett krematorium är stort.

Konceptet och idén till projektet utgår från 

tanken om att livet är föränderligt och att alla 

människors liv och intryck är olika.

Hypotesen för projektet är ett krematorium 

uppdelat i tre delar med tre entréer. En entré 

för anhöriga, en för personal och en för be-

gravningsentreprenörerna. Ett krematorium, 

med sammanfogade volymer och växlande 

höjder med materialitet som kontrasterar mot 

varandra, det beständiga, det föränderliga.

Exteriört består krematoriet av fem sam-

manfogade byggnadskroppar med växlande 

höjder. Byggnaden har fasader i bärande 

betong med fönsterpartier som bryter upp det 

kompakta intrycket av betongen och skapar 

inblickar och utblickar samt tillför ljus till 

krematoriet. Två av byggnadskropparna har 

fasader av koppar,

En högtidlig och ceremoniell känsla, utan 

religiös anknytning, har funnits med som en 

grundidé i projektet och löper som en röd tråd 

genom samtliga delar av krematoriet.
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 A crematorium at Norra begravningsplatsen

Abstract

Cremation of the dead is increasing and there 

is a huge need for another crematorium in the 

Stockholm area.

The concept and idea of the project proceeds 

from the idea that life is variably and that life of 

each human being is different and unique. 

The hypothesis for the project is a cremato-

rium divided into three parts with separate 

entrances: one for the relatives, one for the 

staff and one for the undertakers. A crematori-

um, with merged volumes and various heights 

and materials that contrast, the eternal, the 

inconstant.

The exterior consists of five buildings attached 

to each other, with a variety of heights. The 

trimming is made of load-bearing concrete 

with sections of windows, breaking up the 

compact impression of the concrete, creating 

views and insights and permits daylight into 

the crematorium. Two of the buildings have 

coppertrimming.

A solemn and ceremonial feeling, without reli-

gious connection, has been the basic idea and 

theme for all parts of the crematorium.
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Exteriörtperspektiv

Fasadmaterial

 Ett krematorium på Norra begravningsplatsen

N

Ett krematorium, med sammanfogade 

volymer och växlande höjder med materialitet 

som kontrasterar mot varandra, det beständi-

ga, det föränderliga. Ett krematorium, en plats 

för ett sista avsked, ett ställe där livet gör sig 

påmint med den förändring av livet som sker 

när man mister någon. Konceptet och idén 

till projektet utgår från tanken om att livet är 

föränderligt och att alla människors liv och 

intryck är olika. Ett faktum som dock kvarstår 

och som vi alla har gemensamt är att döden 

är oundviklig, den tar oss alla förr eller senare. 

Kremering av avlidna ökar i Stockholm och 

behovet av ett till krematorium är aktuellt.

Placering

Krematoriet är placerat på den nordvästra  

delen av Norra begravningsplatsen och är 

belägen centralt på tomten med tre entréer 

som vätter åt olika riktningar. Placeringen är i 

första hand formad efter hur entréerna är lag-

da men också efter planens form. Hypotesen 

är ett krematorium uppdelat i tre delar med tre 

entréer. En entré för anhöriga, en för personal 

och en för begravningsentreprenörerna som 

kommer med kistorna.

Byggnaden

Exteriört består krematoriet av fem 

sammanfogade byggnadskroppar med väx-

lande höjder. Byggnaden har fasader i bärande 

betong med fönsterpartier som bryter upp 

betongen och skapar inblickar och utblickar 

samt tillför ljus till krematoriet. Två av 

byggnadskropparna har fasader av koppar, 

invändigt är detta delen för anhöriga och 

personal. Valet av betong  har sin grund i 

omkringliggande byggnader samt dess 

enkelhet, funktionalitet och beständighet. 

Betongen i fasaden är brädformad i ett smalt 

stående mönster med textur från träplankan. 

Kopparen bryter av betongen och är ett mate-

rial som förändrar sig med tiden. 

Valet av koppar knyter väl an till konceptet med 

dess roströda färg som övergår i ett tidspann 

av cirka 150 år mot en grön nyans. Formen på 

byggnaden med dess varierande höjder 

representerar variation, omväxling och 

förändring och speglas även i inslag av det 

interiöra.

Interiört öppnar sig rum som avskärmas och 

bryts av väggar i mestadels betong. Den 

invändiga betongen har samma form som 

den yttre, i en större skala. Golvet består av 

behandlad betong medan det i rummen för de 

anhöriga och delar av personalens rum består 

av golv i trä, ett massivt ekgolv med plankor i 

längsgånde riktning i rummen. Delar av 

personalutrymmen, som omklädningsrum och 

förråd har golv av klinker lagda i samma 

mönster som väggarna. 

Rummen för de anhöriga ska ge utrymme för 

känslor, tankar och minnen. Det görs delvis via 

en högre takhöjd, ljusinsläpp från högre höjd 

och sittplatser. En högtidlig och ceremoniell 

känsla, utan religösanknytning, löper som en 

röd tråd genom samtliga delar i krematoriet, 

från rum för urnförvarning och kistor till 

vestibuler och cermonirum. Genom att visa 

den avlidne respekt är även rummen för de 

anställda utformade med en ljus och tyst miljö 

som gör det lätt att hålla ordning och rent.
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Situationsplan

Situationsplan — med begravningsplatsens bebyggelse

 Ett krematorium på Norra begravningsplatsen Verklig skala 1:400

Verklig skala 1:2000

N
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Analytisk ritning—kopparens förändring med tiden Verklig skala 1:100

Fasad—öst 1 år

Fasad—öst 1 månad

Fasad—öst 150 år
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Sektion B—B 

Sektion A—A
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B—B B—B

A—A

A—A

Plan — bv

Verklig skala 1:200

N

Plan — kv

Examnsarbete inom arkitektur, grundnivå01. Tillaggt rum/korridor

02. Anhörigentré med hkpwc ochkap-

prum

03. Expedition

04. Anhörigrum

05. Personalentré

06. Hiss och trappa till teknikvåning 

under mark

07. Pausrum för personal

08. Arbetsrum för verksamhetschef

09. Förråd vid entré

10. Städrum

11. Tillagt rum/korridor

12. Handikappwc för personal

13. Omklädningsrum, dusch, wc för 

kvinnor

14. Omklädningsrum, dusch, wc för män

15. Förråd

16. Tillaggt rum/korridor

17. Ugnshall

18. Urnförvaringsrum

19. Kylrum

20. Tillaggt rum/korridor

21. Kontrollrum

22. Efterbehandlingrum, urnhantering

23. Rum för kylmaskiner

24. Ackumulatorer

25. Utrymme för dieselmotor

26. Schakt

27. Mottagningshall

28. Skärmtak bilar

29. Garage för elbilar
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Verklig skala 1:200

Fasad —syd

Fasad —öst

Fasad —nord

Fasad  —väst
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Koppar

Kopparvägg

Materialitet Skallös

N
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Verklig skala 1:20 3. Tak:

Platt tak, invändig takavvattning

 — Täckplåt

 —Asfaltpapp, 2 skikt

 —300 betong, 50 foamglas

 —Trekantslist i foamglas

—Asfaltspapp, 2 skikt

 —120 Foamgals

 —120 Foamglas, förskjutna skarvar

 —300 betong, bjälklag

4. Grund:

Platta på mark

 —Dränerande fyllning

 —100 cellplast

 —100 betong, golvvärmeslingor cc 150

 —Foam

 —(28x145 spontadt massivt ekgolv)

Byggnadens konstruktiva principer 1. Yttervägg:

 — (koppar infäst med z-profil)

 —100 betong, brädform

 —150 isolering, cellplast

 —150 betong, bärande

2. Innervägg:

 —13 Gips

 —12 Plywood

 —70 Stål regel

 —70 Isolering

 —12 Plywood

 —13 Gips

2. Innervägg:

 —200 betong
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Byggnaden har fasader i bärande betong 

med fönsterpartier som bryter 

upp  betongen och skapar inblickar och 

utblickar samt tillför ljus till krematoriet. 

En av byggnadskropparna har en fasad 

av koppar, invändigt är detta delen för 

anhöriga och personal. Valet av betong 

har sin grund i omkringliggande byggnad-

er samt dess enkelhet och funktionalitet. 

Betongen i fasaden är brädformad i ett 

smalt stående mönster med en textur 

från träplankan. 

Taket består av ett platt tak som leder 

vattnet till insläpp placerade på taket 

som i sin tur leder till en invändig takav-

vattning. På de större taken är det två 

insläpp placerade och på de mindre ett. 

Formen på byggnaden med dess vari-

erande höjder representerar variation, 

omväxling och förändring och speglars 

även i inslag av det interiöra.

Interiört öppnar sig rum som avskärmas 

och bryts av väggar i mestadels betong. 

Enkelhet och minimalitet visas även här 

med inbyggd ventilationskanal i taket 

samt övriga installationer. I de mer 

industriella rummen består golvet av 

behandlad 

betong medan det i rum för de anhöriga 

och delar av personalens rum består 

av golv i trä, ett massivt ekgolv med plan-

kor i längsgånde riktning i rummen.

I grunden är golvvärmeslingor ingjutna 

för att ge värme åt byggnaden. Grunden 

består i övrigt av en platta på mark i 

betong med dränerande fyllning och 

dreneringsrör 

utplacerade. En källarvåning av samma 

precis är placerad under ugnshall och 

kylrum och går fyra meter ner under 

mark.
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Platsanalys

Skisser
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