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i  v ä n t a n .
undersökning:

ett krematorium som väntar.  
 går det att gestalta en anläggning som tillåter väntan men också 
åskådligör ett tekniskt förlopp?  undersöka 
byggnadens cykel och händelser genom att formulera dess takt, tempo, 
långsamhet och pauser? 

- en byggnad gestaltad ur takt och process. sammanflätad av funktion och 
energi, väntan och bearbetning, minnen och avslut. 

en byggnad som... 
pausar                                                 &                                          arbetar
i tid, och över tid.

flöden:
kistans flöde
anställdas flöde
anhörigas flöde

byggnadens flöden måste förenas, processas, behandlas och förvaras, för att 
slutligen lämna över det som blir kvar.  
en väntan på ett farväl.  
 tempo och spår som struktur.

description:

a crematorium which waits.  
 is it possible to form a creamtorium which allows waiting but 
also reveals its inner industrial and technical processes? Investigate its 
cycles and events by formulate its tempo generated by work and paus, 
acceleration and slowness.

- a building formed by its pace and process, interlaced by function and 
energy, waiting and processing, memories and farewells. 

a building which...
pauses                                            &                                          functions
... in time, over time.

circulations in building:
the coffin’s circulation
the worker’s circulation
the visitor’s circulation

these circulations need to function in a parallell way, need to be joined, 
processed, used and stored, and in the end bring the final leftovers.
in waiting for a farewell.
 tempo and its traces as structure.



krematorium

norra kapellet

verkstad

SITPLAN 1.2000 (A3)

Det nya krematoriet får sin plats i ett till synes lämnat ytterhörn av Norra Begravningsplatsen Här står idag ett provisoriskt 
kylrum för de kistor som inväntar kremering vid något annat krematorium i Stockholm.. Tomten är något upphöjd från den 
närliggande begravningsplatsen och längs dess sluttning står en rad av signifikanta träd, som under sommarhalvåret bildar 
en lummig tillika skymmande gröndska. Åt väst kopplas platsen samman med ett industriområde, där stora byggnadskrop-
par breder ut sig. Äldre trähus och modernare bostadskomplex nordväst till, utgör likväl karakteristiska grannar. Tomten 
däremot väntar på en tydlig funktion och koppling till den övriga begravningsplatsen. De gräsbelagda och kala ytorna 
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ugnshall. 3 ugnar. (4x2,4x3)
takhöjd: 6,5 m
svängrum och 5m friyta
lättsköttoch lättstädat

kontrollrum med fönster
mot ugnshallen. 
övervakning.

efterbehandlingsrum/askberedning

urnförvaringsrum
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2 kylrum.
plats för 120 kistor.
invid mottagningshall.

mottagningshall. 
plats för truckladdning och avlastning.
svängrum. 

registreringsrum.
där kistor registreras och märks. 

wc för begravningsentreprenörer och florister

skärmtak för avlastning. 
avlastning ska kunna ske utan backrörelser. 

container.
(se den som redan finns på plats) 

garage för elbilar.
invid eller del av byggnad. 

rum för kylmaskiner
(under mark?) 

rum för dieselmotor.
(reserv) 

rum för ackumulator
(värme till ström) 

hiss och trappa till teknikvåning. 

personalentré. 

förråd. 

städ. 

omklädning herr.
(dusch och wc) 

omklädning dam.
(dusch och wc) 

handikapp-wc 

paus och lunchrum. 

kontor verksamhetschef. 

expedition vid besöksentré.
(invid kontor) 

extra förråd. 

anhörigentré.
(kapprum. urncermoni/avhämtning. toalett.) 

anhörigrum med inblick till ugnshall. 

teknikrum under mark med schakt. 
rymmer brännarna, förråd och undercentraler. 
schaktet öppningsbart i markplan för leveranser. 
(rymmer också kylmaskiner?) 



avslut / begravningsplats

skärmtak för avlastning. 
avlastning ska kunna ske utan backrörelser. 

mottagningshall. 
plats för truckladdning och avlastning.
svängrum. 

VÄNTAN

registreringsrum.
där kistor registreras och märks. 

2 kylrum.
plats för 120 kistor.
invid mottagningshall.

ugnshall. 3 ugnar. (4x2,4x3)
takhöjd: 6,5 m
svängrum och 5m friyta
lättsköttoch lättstädat

kontrollrum med fönster
mot ugnshallen. 
övervakning.

efterbehandlingsrum/askberedning

urnförvaringsrum

expedition vid 
besöksentré.
(invid kontor) 

anhörigentré.
(kapprum. urncermoni/avhämtning. toalett.) 

anhörigrum med inblick till ugnshall. 

Diagram över byggnadens flöden och programmets väntan. (Då väntan 
förväntas stor går flödets linje mot diagrammets mitt) 



“ Det är omorganisationen av funktioner och krafter 
- vilka förändrar mellanrummet och dess omgivande 
komponenter - som är rytmisk.” 



“ Cirkelrörelsen och spåren efter den, beror av repeterande rytmiska 
processer ur vilka vi kan dra mening och kunskap. en del cirklar är redan 
uppdragna, andra dras upp och lämnar kortvariga spår.” 

- citat ur Monica Sands doktorsavhandling; “konsten att gunga - 
experiment som aktiverar” 

nedan: tidig planskiss







HUVUDSKLIGT PROGRAM

Det nya krematoriet ska ges tillåtelse att helt få angöra platsen, få rota sig. Platsen kommer behövas gröpas ur och fyllas igen, detta för att ge plats till en bottenliggande våning. Den valda ytan är flack och här förläggs ett 
lager av grus, en början på ett nytt kretslopp och tid. De träd som försvinner med omdaningen tillåts med nya skott resa sig ur den grusade planen, och efter att tid passerat, har de återtagit sin ordning. 
 Krematoriets gröna betong får växa fram ur det vita gruset.  Byggnaden kan upplevas vara komponerad av flera separata delar, placerade med visst avstånd till varanndra. Emellertid kan spår skönjas av helheten 
och de länkar som binder dem samman skådas. Förhoppningen är att var komponent med sin karaktär ska markeras och få utrymme. Kanske i ett försök att synliggöra dess funktioner, men också för att låta ett förhållande mel-
lan enheterna få ta vid. Ett förhållande där funktioner visar upp ett starkt 
kopplat och ömsesidigt behov till varandra. 
 Ugnshallen med sin tilltagna höjd reser sig väl synlig för besökare på Begravningsplatsen. På håll tycks den nästintill sväva men kuben står egentligen på ett podium av en teknikvåning, nödvändig för dess existens. 
Här under finns brännarna till de
ovanliggande ugnarna och de kylmaskiner som kyler ner kremeringsprocessen. Teknikvåningen ligger vägg i vägg med besöksdelen av krematoriet. Dess böljande kurvaturer till väggar förväntas te sig omfamnande och in-
väntande för de som mist någon av sina. Såväl ska dess glipor till ingångar och inramningar verka för en privat och tillåtande sfär. Besökaren entrar platsen bakvägen och får på så vis uppleva en fond av begravningsplatsen. 
En yttre ring bildar en utegård och väntrum för de som inte orkar ännu eller vill andas några andetag. Väl inne finns en expedition och sittplatser. Det bör vara möjligt att snabbt kunna hämta ut sin urna, men här finns också 2 
cermonirum, här ges tidsutrymme för sorgen och minnet. När de anhöriga fått urnan finner de utgången placerad på andra sidan. Väl ute är man åter på begravningsplatsen och passerar de viloplatser som kommer bli den sista 
anhalten. 
 Ett inskjutande parti av ugnshallens norra fasad skyler över men påvisar samtidigt den bakomliggande hissen. Personal och Kisthissen är kanske den huvudsakliga länken genom byggnaden. Denna kopplar samman 
de 2 övre våningarna med en tredje som är nedgrävd i sluttningen. Denna våning rymmer nödvändiga teknikutrymmen men också ett kolumbarium för de urnor som under vintern inväntar jordfästning men kan också verka 
som permanenta begravningsplatser. Från kisthissen löper en längre accentuerad korridor till kylrum och mottagningshall för kistor. 
 Begravningsentreprenören kör in via platsens västra infart. Ett ljusschakt till våningen under mark bildar ovan mark en tornlikannde gestalt och blir ett guidande element för kistavlämning. Likväl talar en ur gruset  
uppskjutande ring, utgjord av kylrummens 
väggar, om ett spår av något underliggande. En ramp för sedan likbilarna ner till mottagningshallen. När avlämning är gjord kör de sedan ut ur sluttningen på andra sidan. 
 En spiralformad trappa från mottagningshallen utgör länk till en ovanliggande personalflygel. Här finns rum för omklädning och kontor, såväl som paus och andhämtning. Den huvudsakliga personalentrén är 
belägen på den östra sidan, i en glipa mellan två kroppar..       

I denna krematoireanläggning skönjas arbetet utan att blotta sig helt. Länkar mellan de komponenter som bilder en helhet och bildar byggnadens flöden är inte dolda, inte heller helt synliga. Vissa komponenter accentueras och 
struktureras för arbete, medan andra bildar rum för paus. Min förhoppning har varit att gestaltningen ska kunna påvisa sitt industriella arbete men också låta visa spår av sin tid och väntan. En väntan vi alla förenas i, den 
väntan som döden och hanteringen av döden innebär. 

hiss 

plan 1

ugnshall med 3 ugnar, kontrollrum, 
askberedningsrum, anhörigrum, 
förrådsutrymmen.
(ljuddämpande skärmvägg av träribbor.)

plan 0

t.v. personalflygel med omklädningsrum, 
kontor och lunchrum. 

t.h. anhörigdel med cermonirum, väntrum 
och expedition, samt 
förrådsutrymmen. teknikrum; rum för 
kylmaskiner och brännare.  

plan -1

t.v.  kylrum, mottagningshall och förråd-
sutrymmen.

t.h.  teknikutrymmen, ackumulatorer, 
urnförvaring, rum för dieselmotor, 
kolumbarium.  



ingång kolumbarium
(ingång teknisk inlastning och frakt)
anhörigparkering

ingång anhöriga
(cermoni och urnutlämning)

utgång anhöriga

infart begravningsentreprenörer
(kistor)

ramp

utfart  begravningsentreprenörer

personal och elbilar

entré personal

personalutrymmen

anhöriga

ugsnhall mm 

serviceområde

eventuell parkering

garage och
container

mottagningshall och kylrum
(under mark)

SITPLAN 1.400 (A3)



kylrum

kylrum

förråd

förråd

registrering av kistor

mottagningshall

avlastning

kolumbarium urnförvaring

dieselmotor

info

blomberedning

ackumulatorer

teknik och förrådsutrymmen

teknik och förrådsutrymmen

entré till kolumbarium
(inlast för eventuell teknisk utrsutning) 

C

C

D D

A

B

B

PLAN -1, ej skalenlig



anhörigentré

personalentré

nerfart för kistavlämning

cermonirum

utgång

lunchrum

kontor

ljusschakt

omklädning

expedition

garage

container

kist och personalhiss

rum för brännare rum för kylmaskiner
(uteklimat)

ackumulatorer

anhörighiss

A

A

BC

B

C

DD

PLAN 0, skala 1.200 (A3)



ugnshallkontrollrum

förråd
utrymme för
ventilation anhörigrum askberedning

C

C

D D

A

A

B

B

PLAN 1, skala 1.200 (A3)



SEKTION C-C     skala 1.100 (A3)
sektion som visar de två paralella kylrummen, förlagda runt mottagningshallen. Rampen för begravningsentreprenörer löper längs kylrummens sidor. 

SEKTION B-B     skala 1.400 (A3)
sektion som visar hur mottagningshall och korriodor kopplas leder till kisthissen och ugnshallen, samt underliggande teknikutrymmen och anhörigdel. 



SEKTION C-C     skala 1.200 (A3)
sektion som redovisar ugnshall med cermonirum, entré och cermonirum samt teknikrum, och underliggande kolumbarium med entré och blomberedningsutrymme. 



SEKTION D-D     skala 1.200 (A3)

Det är främst konstruktionen av ugnshallen 
och dess underliggande våningar som har 
undersökts. Den konstrueras med 
huvudprincip:

platsgjuten betongkonstruktion med vissa 
prefabricerade konstruktionsdelar. Balk och 
pelarkonstruktion. Där plan 1 kragar ut 4 m 
över den undre våningen. Utkragningen och 
dess bjälklag konstrueras som ett armerat 
två-väg betongbalk-kasett-system; “two-way 
waffle slab” 



FASAD ÖST AV PERSONALFLYGELN  skala 1.200 (A3)   

personalentré och personalflygel med skorsten i bakgrund.

FASAD VÄST, UGNSHALL skala 1.200 (A3) 
anhörigentré

NORRFASAD AV PERSONALFLYGELN     skala 1.200 (A3)
personalbyggnaden,  ljusschakt och skorsten..  



begravningsentreprenörer och kistflöde

personalflöde

anhörigflöde



arbete

paus

tid




