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KREMATORIUM & KOLUMBARIUM

Ett krematorium in svept av en tegelmur innanför på 
takligger det ett kolumbarium symboliskt öppen mot himlen. 
Ingångarna genom tegelmuren går via två portiker, en i 
söder som är entrén för de levande och en entré norr som är 
för de döda. De anhöriga välkomnas i en avskedsdel med ett 
ceremonirum tillägnat alla trosuppfattningar och livsfi losofi er. 
På norrabegravningsplatsen fi nns fl era världsreligioner 
representerade. Nya krematoriets anhörigdel erbjuder 
religioner med kremering som begravningstraditionerna ett 
rum för avsked. Den södra portiken ligger på en höjd som vetter 
ut mot begravningsplatsen där står den som ett monument 
de dödas tempel, tillägnat den sista resan. Byggnaden har två 
sidor ett strängare enklare yttre som konstrateras av ett rikare 
taklandskap. Fasaderna mot begravningsplatsen strävar efter 
ett tidlöst och seriöst uttryck medans det inre taklandskapet 
med kolumbarium är en konskvens av krematoriets program 
som bryttits upp med fem stycken gårdar vilket skapar de 
olika rumsligheterna uppe på taket. Det tidlösa och seriösa 
återspeglas i byggnadens material tunga tegel och ljusbetong. 

Vår relationen och tradition till de döden och de döda  består i 
dagens Sverige stort sätt att vi är närvarande vid begravningen 
och sedan besöker vi gravarna och minneslunden en gång per 
år när alhelgonaafton infaller. Men det fi nns olika relationer 
och livsåskådningar vilka alla har egna ritualer och traditioner, 
de kan kännas olämpliga, konstiga, osmaklig, grymma och 
pinsamma men det fi nns fl era sätt att se på döden en vårt 
västerländska perspektiv. Ett exempel famadihana (turning 
the bones) en lokaltradition på Madagaskar då en död släkting 
lyfts upp ur kryptan där den vilar och kläs in i tyg. Sen dansar 
man med den döde till live musik för att sedan bjuda i den till 
en familjemiddag. Idén är att den nya generationen ska få träffa 
den gamla och lära sig sin familjehistoria. Eller som traditionen 
inom hinduismen då äldste sonen i familjen tänder lågan på 
kremeringen. Är det något som krematoriet ska kunna erbjuda, 
ska det fi nns rum för alla livsåskådningar då Sverige består av 
mer en det protestantiska augsburgska trohetsbekännelsen 
idag. Vilket styrt ut formningen av anhörigdelen.

Vy södraportiken uppe på en höjd mot begravningsplatsen vilar byggnaden som ett tempel 



PLATSEN

Norra begravningsplatsen invigdes 1827 sedan dess har 
samhället runtom förändrats drastiskt och idag är platsen 
en relik från 1800-talet. I öst går E4an en gräns mellan 
begravningsplatsen och Hagaparken, söder fi nns Karolinska 
Sjukhuset och Solna kyrka. I norr ligger stadsdelen Hagalund 
och i väst Hagalundsindustriområde. Det är inget modernistiskt 
mästerverk som skogskyrkogården platsen har fått anpassa 
sig efter sin omgivning. Flera utav de portar som en gång var 
öppna är nu stängda pga. folk använder begravningsplatsen 
som en genomfart.Projektets tomt ligger upp i nordvästra 
hörnet gränsar mot industriområdet. Tomten har en tydlig 
fram och baksida fl ödet från Karolinska och alla kapells rörelse 
är i nordsvästlig riktning vilket har orienterat byggnadens 
entré i sydöst för att fånga platsen fl öde. Tomtens baksida är 
mot Hagalundsindustri området var teknik mm placerats mot. 

SITUATIONSPLAN SKALA 1:5000



Sammanhang

Krematoriets placering har framför allt styrts av två faktorer. 
Först är höjden som vetter ut mot resten utav begravningsplatsen 
vilken jag vill ta vara på och lyfta upp krematoriet mot resten 
av platsen. Lite som ett tempel på en höjd, minimal höjd i detta 
fall.  I början av projektet hade jag idén om att skapa ”de dödas 
tempel” något som satt sin prägel på krematoriets utformning 
även om det inte var det jag fortsatte att arbeta med. 

Andra faktorn är en väg förlängs och knyter ihop fl ödet och 
skapar entré situationen. Byggnaderna på begravningsplatsen 
och i omnejd är det fl esta i tegel förutom kapellen. Jag vill 
jobba med en tungt och seriöst materiel som är tidslöst vilket 
delvis varit min ambition med krematoriet yttre så tegel blev 
ett naturligt val kompliterat med mörk och ljusbetong. 

SITUATIONSPLAN SKALA 1:2000



Östrafasaden mot begravningsplatsen Skala: 1:400

Sektionen visar rummen bakom den östra fasaden. Från höger i den södra portiken anländer de anhöriga genom intill en gård. Som för 
en vidare till ceremonirummet som är anslutet till ungshallen. Längst till vänster är den norra portiken med bilhallen i bakgrunden. En 
våning ner är teknik utrymmen för krematoriet. De smala passagerna på taket är del av kolumbariets entré. Skala: 1:400



1. Södra portiken  2. Norra portiken  3. Bilhallen 
4. Motagningshallen  5. Kylrum   6. Ungshallen 
7. Förråd   8. Kylmaskiner  9. Garage 
10. Verkstad   11. Chefsrum   12 Omklädningsrum 
13 Personalrum  14. Expidition   15. Anhörigentré 
16. Askhantering   17. Urnförvarning  18. Ceremonirum 
19. Kapprum   20. Gård   21. Entré koumbarium 
22. förråd   23. Städrum   24. Kontrollrum 
25. Diselmotor 

KREMATORIET

Inuti den norraportiken fi nns bilhallen där begravningsbilen 
anländer med kistan, skyddat från väder och vind. Från bilhallen 
förs kistan in till mottagningshallen vilken är ansluten till de två 
kylrummen som leder direkt in till ungshallen. Krematoriets 
alla rum, teknik och personalutrymmen är placerat i 
byggnadens västra del mot utom Hagalunds Industriområde 
förutom ungshallen som är i öst mot kyrkogården. Personalens 
huvudentré likt de anhörigas är genom den södra portiken 
som symboliskt är för de levande. Programmet är upp byggt 
runt byggnadens fem stycken gårdar vars två stycken går 
ner till teknikvåningen som fi nnes under markplanet. Teglet 
fortsätter in i byggnaden och mötts av ljusbetong där det krävs 
vägarna. Synligt, konsekvent och ärligt har varit ledorden i 
helabyggnadens utformning.  Norra kapellets skorsten anslut 
till krematoriet och återanvänds av den nya anläggningen. 
Krematoriets olika rum har efter funktion och rumsupplevelse 
varierande takhöjd vilket skapar ett rikt taklandskap 
tillsammans med gårdarna formade kolumbariet ovanför.

ANHÖRIGDELEN

Genom den södra portiken anländer man till anhöriggården 
som leder en in byggnaden eller upp till kolumbariet på taket. 
Inne i byggnaden kommer besökaren först till väntrummet 
anslutet till, ceremonirummet, expeditionen, kapprum och 
wc. I kort ändan av rummet fi nns den japanska trädgården 
tillägnat de anhöriga. Ceremoni rummet som är direkt anslutet 
till ugnshallen går att även nå från anhöriggården vilket gör 
det möjliggör att ha en precision och ceremoni från den södra 
portiken.
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KOLUMBARIUM PLAN 0, SKALA 1:400



1. Besökarentré  2. Personalenté  3. Kolumbarium 
4. Disponibel   5. Gård
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KOLUMBARIUM PLAN 1, SKALA 1:400

KOLUMBARIUM

Idag så är begravningsplatsen likt krematoriet omringat av 
Solnas olika stadsdelsområden och det fi nns inga möjligheter att 
växa utåt, gravplatsen gränser är dragna med det nya krematoriet 
försvinner potentiella framtida gravkvarter. Krematoriet ger en 
viktig funktion till platsen och gör den större funktionellt men 
samtidigt mindre till ytan. Att ta till vara på ytan som fi nns uppe 
på krematorietaket blev en självklarhet i projektet och takets 
program blev naturligt ett utomhus kolumbarium med den 
symbolisk kontakt till himlen.

Kolumbariet är utformat konsekvent efter det taklandskap som 
krematoriet skapat och de fem stycken innegårdarna. Resultatet 
blir ett kolumbarium i ett taklandskap med generösa ytor 
passande för högtider som allhelgonaafton. Huvudrörelsen är 
rund och man behöver aldrig gå tillbaka samma väg man kom. 



Sektionen bakom södra fasaden. Skala 1:400

Södra fasaden. Skala 1:400

Sektionen bakom norra fasaden. Skala 1:400

Norra fasaden. Skala 1:400

Bild kolumbarium Bild anhörigentrén



Sektionen visar på rummen bakom den västra fasaden. Skala 1:400

Västra fasaden. Skala 1:400

Bild södra portiken



Axonometri Skala 1:2000
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UNGSHALL

1. BJÄLKLAG KOLUMBARIUM

- 62 mm Tegel hårdbränt
- Hyrdrobruk
- 90 mm Betong med värmeslingor
- 250 Cellglasisolering
- 260 mm Betong

2. GRUND ANHÖRIGRUM

- 62 mm Tegel
- 90 mm Betong med värmeslingor
- 40 mm Dämpmatta
- 200 mm Cellplast
- 400 mm Makadam
- Fiberduk
- Jord

3.VÄGG KOLUMBARIUM

- Plåttsarg
- Kolumbarium hyllor i lättbetong
- 15 mm mässing kolumbariumlucka
- 120 Tegel mot Atriumet

4. VÄGG ANHÖRIGA

- 120 mm Tegel
- 250 mm Cellglasisolering 
- 245 mm Tegel
- Dörr
- Förspänt tegel över dörröppning
- Tre nedersta raderna mot marken är det 

hårdbränttegel och hydrobruk

5. GRUND GÅRD

- 62 mm Tegel hårdbränt
- Avrinningsbrunn  
- 90 mm Betong med värmeslingor
- 30 mm Sättsand
- 400 mm Makadam
- Fiberduk
- Jord

6.VÄGG UNGSHALL

- 62 mm Tegel 
- Förspänt tegel över dörröppning
- Tre nedersta raderna mot marken är det 
hårdbränttegel och hydrobruk
- 125 mm Betong
- 200 mm Cellglasisolering
- 300 mm Betong

7. TAK UNGSHALL

- 100 mm betong
- 250 mm Cellglasisolering
- 300 mm Betong
- Avriningsplåt med ett betong ytskikt.

8. BJÄLKLAG UNGSHALL

- 62 mm beton putsad
- 62 mm betong vid dörröppning
- 40 mm Dämpmatta
- 300 mm betong
- Teknik våning under

TEKNISKTSNITT
SKALA 1:40 (Orginal 1:20)


