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Abstract

Sammanfattning

På norra begravningsplatsen tillkommer nu ett krematorium som skall vara en 
byggnad som gifter sig väl med landskapet, med generösa arbetsytor och 
välkomnande anhörigdel. Tomten ligger i kyrkogårdens nordvästra hörn. Precis 
utanför tomten finns ett industriområde. Precis intill tomten finns kyrkogårdens 
serviceplats, det är platsen där mycket av kyrkogårdens underhåll sker. 
Norr och nordväst om tomten finns bostäder, koloniområden, förskola och 
företag. Ett lågmält stadsliv halvt täckt av träd och växtlighet. 
Tanken är att krematoriet skall vara lika mycket en industri som en plats för 
anhöriga att ta avsked på. Byggnaden är i vitt tegel med en anhörigdel klädd 
i cortenstål. Det centrala gestaltningsgreppet har varit att utforma en väl 
fungerande arbetsplats med effektiva lösningar i logistik och teknik men också 
att klyva byggnaden med cortendetaljer för att leda in de anhöriga. En liknelse 
till vad vi egentligen är ute efter som anhöriga. Att pausa en flödesriktning av 
dagligt arbete och kistväg för att ge de anhöriga ett sista avskedsmoment 
innan kistan rullar vidare in till ugnshall. Viktigt är också att skärpa sinnet för de 
anhöriga under avskedet. Att förstärka det faktiska avskedet. Genom en 
rumsekvens av slutande därefter mörker och koncentrerat ljus med en väl 
inkomponerad stenläggning för att därefter gå tillbaka genom en uppluckrande 
utsikt leds de anhöriga igenom och tillbaka i byggnaden.

A new crematorium in the northern necropolis, in solna is now proposed. The 
idea is that the crematory will be just as much an industry as a place for 
relatives to say goodbye to. The central grip design has been to design a 
well-functioning workplace with effective solutions in logistics and technology 
but also to split the building with corten details for the relative part. A parable for 
what we really are looking for the relatives. To pause a direction of flow of daily 
work and to give the families a final farewell moments before the coffin rolls on 
into ugnshall. It is also important to sharpen the mind for the relatives during 
farewell. To strengthen the actual farewell. With a sequence of closing then the 
dark and concentrated light with a well inkomponerad paving and then go back 
through a disintegrating views led the families through and back of the building.

Situationsplan



Plats
Solna, norra begravningsplatsen. Tomten ligger i 
kyrkogårdens nordvästra hörn. Precis utanför 
tomten finns ett industriområde. Precis intill tomten 
finns 
kyrkogårdens serviceplats, det är platsen där 
mycket av kyrkogårdens underhåll sker. Norr och 
nordväst om tomten finns bostäder, 
koloniområden, förskola och företag. Ett lågmält 
stadsliv halvt täckt av träd och växtlighet.

En två meter hög vall med träd som löper längs 
med tomtens östra gräns, förbi vallen börjar 
kyrkogården och gravplatserna. Det går en 
cykelväg från syd till norr precis utanför. Bilar som 
skall in till industrikvarteren och kyrkogården får 
köra på den i låg hastighet. Platsen präglas av 
många höjder; Bostadsområdet “Blåkulla” ligger 
väster om tomten ca 15 m högre upp. Bakom 
industriområdet bara 200 m från tomten ligger en 
av de högsta höjderna, här står även Hagalunds 
vattentorn. 

Kyrkogården präglas av smått kuperat landskap 
och slingriga vägar. Inne i kyrkogården finns det 
rikligt med träd och buskar som delar in den i 
mindre platser. tomten ligger alltså mitt emellan 
gravar och stadsrum/industri. Närmsta officiella 
entrén hittas en bit nordöst om tomten. och den 
enda anlagda vägen för besökare kommer från 
öst, inifrån kyrkogården. Den vägen som finns från 
öst precis intill tomten är stängd med bom, och är 
egentligen avsedd för serviceplatsen.
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Entréplan

Källarplan
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Entréplan

1. Personalentré
2. Personalrum 
3. Omkl. Dam 
4. Wc Dam 
5. Wc Herr
6. Omkl.herr 
7. Chefsrum
8. Urnförvaring 
9. Förråd 
10. Wc 
11. Hiss 
12. Trappa 
13. Förråd 
14. Efterbehandlingsrum 
15. Kontrollrum 
16. Dieselmotor 
17. Kylmaskiner 
18. Dieselmotorer 
19. Ugnshall 
20. Anhörigrum 
21. Väntrum 
22. Anhörigentré 
23. Kylrum 1 
24. Förråd 
25. Wc  
26. Wc anhörig 
27. Skrivrum för begravningsentreprenör 
28. Expedition 
29. Förråd 
30. Kylrum 2 
31. Truckparkering 
32. Mottagningshall 
33. Förråd 
34. Kistavlastning m. skärmtak 
35. Garage för elbilar 
36. Containerplats 
37. Schakt 
38. Bänk 
 
Källarplan 
 
39. Maskinrum 
40. Pingisbord 
41. Schakt 
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Axonometrisk studie

Anhörigdel

Teknik, Hiss & trappa

Arbetsrum

Personaldel

kommunikation

Plandiagram



Fasad mot Öst



Fasad mot Syd



Sektion AA



Pausrum för personal

Personal
Personalen som arbetar i ett krematorium bör 
ha en egen del av byggnaden avsedd för paus, 
måltider, ombyte av kläder mm. Den norra sidan 
som har mest kontakt och utsikt mot stad och 
bostäder blir därför den delen av byggnaden 
avsedd för personalen. Den här delen av bygg-
naden gömmer sig också för övrig kyrkogård 
med hjälp av den vall i form av kuperat landskap 
som finns där. På vallen växer även träd som 
skapar en vägg. 

Det var viktigt att sätta fönster även den person-
alkorridoren som vetter mot vallen, man får ett 
visuellt avlägsnande, detta för att förstärka sep-
arationen mellan arbete och paus men också 
för att personalen ska få blicka ut och se växt-
ligheten, vädret och ljuset. Planlösningen Skall 
också vara effektiv för att inte ha så mycket kor-
ridorer transportsträckor. Därför är den största 
rörelsen under ett arbetspass kring mottagning-
shallen. Mottagningshallen är något överdimen-
sionerad för att verka som nod. Rikligt med ljus 
från tak. Personalentrén är en liten utschaktad 
del vid norra delen av byggnaden. Hit går en väg 
in som bryter ut från den större cykelvägen utan-
för tomten.

Krematoriet är handikappsanpassat. Vid 
personalentrén finns Omklädningsrum och wc 
för både herr och dam. Pausrummet/köket är 
stort och har möjlighet att utrustas till fullo. Det 
finns trappa och hiss ner till källarplan. Det finns 
5 stora förråd på entréplan och rikligt med 
förvaringsutrymmen på källarplan. 



KYLRUM

KYLRUM

KYLRUM

MOTTAGNINGSHALL

UGNSHALL

UGNSHALL

UGNSHALL

ANHÖRIGA

ANHÖRIGA

Gestaltningsgrepp
Alla riktningar, siktlinjer och väderstreck har 
tagits i beaktande under 
gestaltningsfasen. Kistmottagningsdelen och 
bilvägen in ansluts till cykelvägen.
En relativ låg byggnadskropp vetter mot öst för 
att inte cykelvägen skall kännas inklämd. 
Ugnshallen får dubbel takhöjd pga. 
brandsäkerhet. Denna fasad i öst som vetter ut 
mot kyrkogården får ett stort, högt beläget 
fönster främst för 
personalens räkning men också för att skapa 
nån form av dialog med förbipasserande.
Som anhörig vill man ta anspråk på delar av 
ett krematorium för att ta ett sista avsked eller 
också för att hämta askan. Jag utgick från just 
det när det gäller 
anhörigrummet. Vi tar oss raka vägen in så nära 
mottagningshallen som möjligt för att 
kistan skall rulla förbi oss innan den fortsätter 
inåt mot ugnshallen. Jag översatte det till enkla 
linjära riktningar. Kistans första hållplats är kist-
mottagningsrummet, därefter kylrum och sedan 
ugnshallen. Jag gestaltade just tanken att “an-
höriga ser kistan för sista gången” mellan kyl-
rum och ugnshall. Sekvensen skapas av höga 
cortenskivor som verkar som fasta stående 
jalusier, fransar som minskar i avstånd ju 
närmre dörren man kommer. 

Det skall vara enkelt att komma till från krema-
toriet. Grusstigar båda riktningar anläggs. Den 
ena tar en ut ur kyrkogården i väst och den an-
dra vandrar längre in i kyrkogården och ansluter 
snart till den närmsta vägen.

Konceptskiss



Anhörigentré

Anhöriga
För de anhöriga vill jag skapa en sekvens som 
gör att man går från en större 
kontext och sugs in, sinnena skärps, kliver in 
från kyrkogården och befinner sig till sist i ett 
slutet rum med ljus från ovan tillsammans med 
kistan. Jag vill att samma rum skulle 
användas för att titta på en kremering. Därefter 
ska sekvensen spelas baklänges. Att gå ut från 
anhörigrummet och gå igenom väntrum och 
expedition därefter att man istället för att sugas 
in, succesivt känner avlägsnandet och att man 
introduceras till kyrkogården, kontexten. 

Det ska vara enkelt att hitta till krematoriet för 
de anhöriga, jag vill göra det möjligt att ta sig hit 
från både öst och väst. Entrén skall vara tydlig 
och särskilja sig från resten av 
byggnaden. Det skall vara lättlästa material för 
att underlätta processen. Det skall även kännas 
respektingivande. 

Alla fungerar olika vid ceremonier när en 
anhörig gått bort, eller när man skall besöka ett 
krematorium för att hämta urnan. Det går inte 
heller att styra över hur människor skall 
interagera med byggnaden helt och hållet, 
därför vill jag behandla anhörigdelen på så vis 
att det känns som att man har alternativet att gå 
och sätta sig i förrummet eller vid sidan av 
krematoriet eller längre bort och andas ett tag. 
Men jag vill samtidigt att alla ska gå in och ut 
genom förrummet vid något tillfälle under 
besöket.



Anhörigrum

Ugnshall Markplan



Tekniskt snitt
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exteriörbild

Material
Jag väljer att arbeta med gråvitt tegel som tillför en tyngd till byggnadens ändamål 
och till platsen. Krematoriet är mycket en industri som ska ligga i kyrkogårdens 
början/slut. Därför måste byggnaden också uttrycka en motsvarande tyngd som 
kyrkogården i sig inger.
 
Anhörigentrén har ett förrum med skiffersten som markbeläggning och cor-
tentak. Här står också vertikala cortenskivor som sluter rummet ju längre in mot 
krematoriet man kommer. Fönsternischer runt hela byggnaden kläs även de med 
cortenskivor.
Väl inne i Anhörigdelens väntrum står man mellan de två skalväggarna till kylrum 
och ugnshall dvs. gråvitt tegel. Golvet är stenlagt med rödbrunt tegel som bildar 
mönster för funktion och estetik. Inne i anhörigrummet hittas samma rödbruna te-
gel på golvet. Nu i annat mönster för att förstärka rummets funktion främst för att 
hjälpa den anhöriga att läsa in rummet på enklaste vis. Inne i krematoriet är väg-
gar och tak i ljusgrå betong, och golvet i mörk betong. Dörrar är mörkgråa. Det 
planteras fler träd vid byggnadens sydvästra hörn för att täta till det uterum som 
är menat för de anhöriga att samla sig eller vänta in ett sällskap. de planteras för 
ändamålet att skydda, att omfamna. Stigarna som leder in mot krematoriet är av 
makadamgrus.
Bänkarna som finns runt omkring och i förrummet ar av svetsad cortenstålram 
och mörkgråmålad furu.



Planutveckling



studie av rum med stegrande ljus 
och utsikt

Ide till entré. suger in och sluter om Planskiss 



Ide till personaldel -visuell separation starkt kontrasterande anhörigdel - Markerande entré Rumsidé som jag gick vidare med Entré som kyver igenom en tung fasad

Process


