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”Från vardag till kremering” 

”From every day to cremation” 

 

  



P R O J E K T B E S K R I V N I N G

Ett krematorium, ett maskineri, där den döda kroppen bränns till aska, skrapas 
ut och förs till ett rum där skelettbitar som inte brunnit mals, skruvar som en 
gång läkte oss plockas ut. Det som tidigare var våra kroppar hälls nu ner som 
pulver i små urnor. Ett vardagligt arbete för vissa, ceremoniellt för en annan, 
den otäckaste av process för den tredje och en fjärde som inte kunde bry sig 
mindre.
 
När någon i vår närhet går bort reagerar vi. Det kan ta sig i uttryck på olika 
sätt och i olika tid. Projektets viktigaste aspekt består av att låta besökaren ta 
del av byggnaden i olika steg, i och med olika viljor vid olika tillfällen. En rädd 
anhörig, en stressad dotter eller ett stort sällskap.
 
Lika viktigt som det är att bemöta anhöriga, är det att förhålla sig till sitt 
sammanhang. Platsen som är Norra begravningsplatsen i Solna är central. Den 
ligger precis utanför Stockholms gränser och används dagligen som passage. 
I och med byggnadens speciella karaktär betyder detta att kontexten blir 
extremt viktig och i mitt projekt har jag lika mycket arbetat med vardagen 
runt omkring som människorna i byggnaden. Krematoriet möter vardagen.
 
Frågor:
Hur skapas ett krematorium som behandlar alla olika förväntningar?
Vad ska byggnaden som sådan signalera?
Vad är byggnaden till för? vem är byggnaden till för?
Hur balanseras maskineri, arbetsmiljö, sorg, praktik, vardag och omgivning?
Är processen till för betraktning eller något absolut gömt? Vad visas?





5%
En tidig insikt var att endast 5% 
av de som hämtar ut urnor är 
anhöriga. Mats Larsson som är 
förvaltningschef på Stockholms 
kykogårdsförvaltning menar på 
att det är mindre än ett besök 
om dagen. Av de anhöriga som 
väl kommer dit är det bara ett 
fåtal som kommer dit av som 
en del av sorgeprocessen. 



teknikvåning
600 kvm

ugnshall
350 kvm

kylrum
216 kvm

kylmaskiner
75 kvm

skärmtak bilar
75 kvm

mottagningshall
75 kvm

garage elbilar
55 kvm

anhörigentré,
HWC, kapprum
40 kvm

urnförråd
35 kvm

anhörigrum
25 kvm

expedition
24 kvm

pausrum personal
24 kvm

efterbehandling
24 kvm

ackumulatorer
24 kvm

verksamhetschef
20 kvm

omkl, wc, dusch
18 kvm

omkl, wc, dusch
18 kvm

containerplats
18 kvm

dieselmotor
15 kvm

förråd
15 kvm

personalentré
12 kvm

hiss och trappa
12 kvm 

förråd entré
10 kvm

städ
10 kvm

schakt
10 kvm

HWC personal
6 kvm

beg.entrepr.
4 kvm

WC beg.
3 kvm

kontrollrum
12 kvm
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5%
Enligt det tilldelade 
programmet är endast 5% av 
byggnadens area (exklusive 
teknikvåning) tilldelad anhöriga.



VEM?

När väldigt få anhöriga besöker ett 
krematorium blev det allt viktigare 
för projektet att förhålla sig till sin 
omgivning. På en site där krematoriet 
ska dela korsning med förskola, 
museum, bostäder och lite längre ner 
industri fick byggnaden en bredare 
målgrupp. 

Hundägaren, parknjutaren, han som 
är på väg till förskolan med sina barn, 
industriarbetaren, solnabon som ska 
in till Stockholm, eller bara Arne som 
alltid sover med öppet fönster. 

Krematoriet bör förhålla sig till den 
ständigt pågående vardagen. 

Solna station

Kolonilotter

Förskola

Bostäder

Parkbesökare

Gravbesökare

Industri

Återvinningscentral

Norra kapellet

Blåkulla

Olle Olsson museum

Korsning

Anhöriga

Anställda

Begravningsbyrå



ALLA

Panikfylld, glad, ledsen, likgiltig, 
stressad, praktisk, nyfiken.

Krematoriet ger alternativ, en gra-
dient från vardag till kremering, så 
att anhöriga och omgivning får ta 
del av byggnaden bäst de vill. Ger 
chans för fler att besöka.

För det är precis vem som 
helst av oss, som de i omgiv-
ningen, som någon gång ska 
besöka ett krematorium.



Krematoriet inleds norrifrån med en mur. 
Den norra änden petar på vardagen;
visar att krematoriet finns där men
försvinner sedan ner i backen.



FLÖDE GENOM BYGGNADEN
skala 1:800

anhöriga expeditionspersonal personalytor kremeringspersonal begravningsbyrå

tid spenderad i byggnaden



bänk

anhörigentré

stegvis från vardag till kremering.
skorsten är placerad längst ner för 
att hämna längst från bostäder 
och närmast industriområde.

kolumbarium

urnutlämningsrum

rum för deltagande 
vid kremering

ugnshall

skorsten

GRADIENT FRÅN BÄNK TILL UGNSHALL; 
FRÅN VARDAG TILL KREMERING
skala 1:800

PLATSENS BEFINTLIGA STRÅK TAS TILL VARA
skala 1:800

Hagavägen används som entré 
och parkering för anhöriga.

ett hål i det gamla staket blir ett släpp i den nya muren - för 
att låta människorna i omgivningen bevara genvägen och 
dessutom komma närmre byggnaden.

gång- och cykelvägen
breddas lite, grusväg, 
och blir genomfart för 
begravningsbilar. 

befintlig väg används av krematoriets 
personal när de åker med elbilarna ut 
på begravningsplatsen.



platser för allmänheten
gårdar

PLATSER FÖR MÄNNISKOR I OMGIVNINGEN
ATT NÄRMA SIG BYGGNADEN
skala 1:800

GÅRDAR/PLATSER ATT STANNA UPP 
skala 1:800



TAKPLAN
skala 1:500



PLAN
orginalskala 1:100
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A
B 
C

kapprum
väntrum
expedition
urnförvaring
rum för verksamhetschef
pausrum
pausplats
förråd
kapprum
rum för urnutlämningsceremoni
städförråd
omklädningsrum
kylmaskiner
efterbehandling
urnförvarning
anhörigrum vid kremering
ugnshall
ackumulatorer
dieselmotor
kontrollrum
trappa och hiss
kylrum
mottagningshall
skrivrum för begravningsbyrå
skärmtak
soprum
garage för elbilar

entré för anhöriga
entré för personal
entré för begravningsbyrå



skärmtak för begravningsbyrå och förbipasserandesittplats vid skorstenkolumbarium

sittplats vid gång- och cykelvägenhöga fönster för den nyfikne



västfasad

FASADER
orginalskala 1:200

östfasad



sydfasad norrfasad



LÄNGDSEKTION
orginalskala 1:200



TVÄRSEKTION
1:100



KONSTRUKTIONSPRINCIP
byggnaden består av bärande
betongväggar. Taket i ugnshallen bärs
av betongbalkar.

axonometri
1:1000



plåt
plywood 25
träregel 45
träregel 45
cooltherm 190
fuktspärr
betong 300
luftspalt 45
träullcement 55

betong 250
cooltherm 2x190
grus 250
duk

betong 300
fuktspärr
cooltherm 190
betong 75

dräneringsrör

betong 300
fuktspärr
cooltherm 190
betong 55
grus 350
duk

betong 300
fuktspärr
cooltherm 190
träregel 45
träregel 45
träpanel 20

3-glasfönster
med argongas
profil: stål

inbäddad 
vattenavrinning

betongbalk 
spännvidd 15000
cc 4000

tekniskt snitt 1:20
krematorium
julia moore, studio 3
2015 05 08

TEKNISKT SNITT
Skuret genom korridor med trappa,
kontrollrum och ugnshall, norrperspektiv.
(Tidigare version med lutande tak.) 

orginalskala 1:20



MODELL
1:500

MODELL
1:200


