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Det  nya  kremator ie t  på  Nor ra  Begravnigsp lat sen  i  Stockho lm är  en  bygg-

nad som leder  skeenden f ramåt . 

P rojekte t s  g rundtanke  uppkom på p lat sbe söket , käns lan att  p lat sen  saknade 
tyngd och  omtanke  s log  mig. Den t i l lde lade  tomten s tår  i  närmre  re lat ion 
t i l l  s in  omgivning än andra  de lar  av beg ravningsplat sen  gör, och  käns lan 
av att  b l i  oms luten  av p lat sens  t y s tnad och  lugn saknas . Jag  har  i  det ta 
pro jekt  f ör sökt  at t  skapa denna ty s tnad, at t  ge  tomten r iktning och  kar-
aktär. Detta  är  e t t  f ör söka  att  få  be sökaren på  beg ravningsplat sen  och  på 

kremator ie t  at t  känna s ig  omsluten  av naturen och  t id lö sheten. 

För  at t  skapa denna käns la  har  jag  val t  at t  arbeta  med en  byggnad av 
vikta  sk ivor  och  med b jörkar. Björkens  lät thet  ta lar  med tomtens  karaktär 
samtidigt  som des s  långa smala  s tammar gör  he la  tomten t i l l  en  pe lar sa l  och 
ger  be sökaren den omslutande  käns lan. Byggnadens  långsmala  kropp ger 
tomten en  r iktning  f rammår och  uppåt  backen, och  be sökare  och  per sonal  rör 

s ig  he la  t iden längs  de  ut s t rä ckta  väggarna i  byggnaden. 

För  at t  tomten är  omgiven av både  e t t  mindre  indust r iområde  samt  f l era 
bos tadsområden som gör  at t  många människor  rör  s ig  i  området  har  jag 
val t  at t  göra  en  re lat ivt  s luten byggnad. L jus  s läpps  in  i  s tora  f önster  på 
utvalda  p lat ser  samt  i  tak l jus . På utvalda  p lat ser  har  jag  också  val t  at t 

arbeta  med en  per f orerad  betong.

Skivorna som byggnaden är  uppbygd av har  o l ika  höjd  och  taket  är  nedsänkt 
f ör  at t  f ör s tärka  des s  skulpturala  utt r yck . Mater ia le t  är  en  l jus  betong, 

sk ivorna tycks  re sa  s ig  direkt  ut  marken. 

Trot s  at t  y tan f ör  anhör iga  i  byggnaden är  l i ten  vi l l e  jag  ge  den en  t idsmäs-
s ig  käns la  av att  vara  s tör re . Det  ska  ta  t id  at t  komam t i l l  anhör ig rummet , 
f ör  at t  ge  den anhör iga  mer  t id  t i l l  a t t  proc ce s era  be söket . Kremator iumets 
anhör igingång är  be lägen i  den nord-ös t ra  de l en  av byggnaden. Besökaren 
går  mel lan b jörkar  längs  en  s tenlagd gång och  in  mel lan två sk ivor  med 
o l ika  tyngd. Gången är  lång och  mörk, utan l jus  f örutom det  som kommer 
f rån g lasdör ren vid  ingången och  det  som skymtas  längst  f ram i  gången. 
Här  får  be sökaren känna ty s taden och  lugnet  i  byggnaden, och  får  f örbereda 
s ig  f ör  avskedet  t i l l  den  avl idna. Efter  denna gång möts  den anhör iga  av 
e t t  l jus t  rum med e t t  s tor t  l jus ins läpp mot  b jörkarna, här  f inns  expedit ion, 
kapprum och  wc . E   n  ny  gång l eder  de  anhör iga  vidare  t i l l  c e remonirummet ,
på  vägen f inns  en  l i ten  gård  som ytter l igare  en  p lat s  at t  f inna lugn och 

samla  tankarna f öre  avskedet . 

Sedan kommer  anhör ig rummet , med små l jus ins läpp i  väggen och  e t t  f ön-
ster  mot  ugnshal l en.

På vägen ut  kan den anhör iga  väl ja  at t  ta  samma väg t i l lbaka e l l er  at t  gå 
direkt  ut  i  b jörk landskapet .  
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Situationsplan 
1:5000

Norra Begravningsplatsen i Stockholm gränsar till flera olika typer av områden. Söder om begravningsplatsen ligger Karolinska sjukhuset, väster om be-
gravningsplatsen gränsar ett mindre industriområde.  Åt nord-väst gränsar Solna och bostadsområden Blåkulla. På östra sidan om området ligger Haga, E4an 
skiljer de båda grönområdena åt. Då Norra begravnnigsplatsen ligger så centralt är det många som vistas på området endast för rekreation. Människor som 
promenerar, joggar och cyklar igenom blandas med de som kommer för att besöka en grav eller gå på begravningsceremoni i Norra Kapellet. På grund av detta 
är det nya krematoriet på Norra Begravningsplatsen en relativt sluten byggnad som endast visar upp sitt innehåll för de som väljer att komma nära. 

Den tilldelade tomten är belägen i nord-västra hörnet på begravningsplatsen. Till skillnad mot de andra delarna av begravningsplatsen är detta en mer öppen 
och luftig plats där relationen mellan tomten och omgivande byggnader är tydligare. Området är inhägnat med stängsel istället för järnsmidesstaket, på den 
översta delen av tomten har någon gjort ett hål i stängslet och besökarna till begravningsplatsen sneddar över området. På denna plats har jag valt att leda en ny 
väg och skapa en pemanent ingång till tomten, och istället för ett järnstaket skapar tätt planterade björkar en ny och mer tillåtande gräns mellan begravning-
splatsen och dess närmsta omgivning. 
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1:400
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Sektion AA
1:100

Skärmtak för bilar, 125 kvm
Oisolerad yta för kistavlämning av begravningsentre-
penörer. Här rymms även container för avlastning av 
kistdekorationer. 

Mottagningshall, 80 kvm
Inskrivning och avlämning av kistor. 
Skrivrum, toalett och förråd.

Kylrum,  2 x 75 kvm
Krematoriet har två kylrum som tillsammans rymmer 120 kistor.

Ugnshall, 325 kvm
Ugnshallen i krematoret med tre stycken ugnar. En av betongväggarna i hallen har ingjutna perforeringar för ljudabsorbering. Samma 
vägg har en glasad öppning till ceremonirummet där anhöriga kan närvara vid kremering.  

Kontrollrum, 14 
kvm
Fönster mot ugnshall 
samt förvaring

Urnförvaring, 45 kvm
Då askan inte sprids under vintertid kan urnan förvaras i upp till 
ett års tid.  
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Tekniskt snitt
Grund: platta på mark
- betong, slipad    30
 eller
 - klinker    10
 fästmassa   15 
- tätskikt    2
-  mineralull m värme   30
 med värme   cc 35
- golvspånskiva    10 
- cellplast     80
- bärande betong    250
- cellplast     2x80
- dränerande lager, makadam   150

Tak: bärande betong, lutning mot yttervägg
- asfaltspapp    2x2
- cellplast    40
- tätskikt    2
- foamglas     ca 160
- bärande betong     200

Tak: ugnshall
- asfaltspapp    2x2
- mineralull mellan fönster   320
- betongbalkar    500

Yttervägg, bärande betongskiva
- betong     70
- cellplast    150
- tätskikt    2
- bärande betong    250

Innervägg
- betong     200

Innervägg ugnshall
- betong     200
- mineralull     50
- betong     250

ytterväggar av betong, fönster heltäckande 
från golv till tak

perforerade betongväggar, med glasruta på 
yttersida i isolerade rum och helperforerat 
i de halvisolerade eller oisolerade rummen

perforerade betongväggar, med glasruta på 
yttersida i isolerade rum och helperforerat 
i de halvisolerade eller oisolerade rummen

betongbalkar bär taket i ugnshallen

bärande betongskiva i resterande del av 
krematoriet. Smala utskurna takljus i rum 
utan utblick mot omgivningen

takfönster

Axonometrisk ritning
bärande struktur

Teknik och konstruktion



Modell och skissmodell    er
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