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Ett nytt krematorium på Norra Begravningsplatsen

Krematoriets struktur bygger på två murar. Den 
ena bildar en ny gräns mot norra begravning-
splatsen och den andra leder besökaren ner för 
backen och in i krematoriet. Själva gränsen mot 
norra begravningsplatsen är på just denna plats 
inte alls lika omhändertagen som runt resten av 
begravningsplatsen, och viljan att ge inte bara 
själva krematoriet utan även omgivningarna 
goda kvalitéer har varit en av de viktigaste par-
ametrarna vid gestaltningen. Krematoriet med 
dess murar ger platsen en tydlighet, för anhöri-
ga, personalen och för förbipasserande.

På kullen vid murens startpunkt skapas en 
ny entré till norra begravningsplatsen. Själva 
krematoriet ligger delvis under den gång/cykel-
väg som sträcker sig längs begravningsplatsens 
västra gräns. För att krematoriet inte ska skapa 
en tråkig baksida mot be ntlig gång/cykelba-
na dras den på krematoriets tak. På detta sätt 
integreras krematoriet i landskapet och ger mer 
plats för en större omgivande park. 
Murarna kläs i stenskivor av granit. Graniten 
på den övre muren har en grövre yta tänkt att 
smälta samman med landskapet. Graniten 
på den nedre muren har en polerad yta som 
re ekterar omgivningarna och den mer bear-
betade ytan gör att muren läses ihop med själva 
byggnaden snarare än med landskapet. För 
de anhöriga blir denna nedre mur ett sätt att 
orientera sig i byggnaden då den är exponerad i 
alla rum som de anhöriga besöker. Som anhörig 
besökare följer man muren från begravning-
splatsens entré söderut ner för slänten. Muren 
är helt horisontell och blir högre ju längre ner för 
backen man kommer. Entrén utgörs av en ut-
skjutande volym och innanför nns de rum som 
är avsedda för de anhöriga. Slutligen omsluter 
muren anhörigrummet där urnutlämningen sker, 
och bilar där ett rum med interiör del kopplad 
till en exteriör gård. Ett träd med en omgivande 
vattenspegel upptar större delen av denna inre 
gård. Trädet ltrerar solljuset och ger ett skugg-
spel över väggar och golv och vattenspegeln re-
ekterar solljuset och ger ett ljusspel mot muren 

på gården. Avsikten är att skapa ett tydligt 
avgränsat rum där naturen ändå är närvarande 
och ger liv åt materialen.
För att skapa en god arbetsmiljö på kremato-
riet ordnas rummen för att logiskt passa in i 
processen från kistans mottagning till att urnan 
hämtas. Pausrum och arbetsrum nns i den 
södra delen i nära anslutning till kistmottagnin-
gen. De rumsliga sambanden är också avsedda 
att skapa möjlighet för sociala möten mellan 
personalen och även med
begravningsentreprenörerna.

Exteriörperspektiv

The structural principle of the crematory is ba-
sed on two walls. The rst creates a new border 
to the northern cementary. The second wall 
leads the visitor down the hill and in through the 
crematory. The actual border of the cementary 
is at the projects site not as well taken cared 
of as on the rest of the cementary, and a will to 
give not only the crematory but also the sur-
roundings good qualities has been one of the 
most important parameters during the project. 
The crematory and its walls gives the site clarity 
and simplicity for the relatives, the employees 
and also for bypassers.

On the hill at the starting point of the wall, a 
new entrance to the cementary is created. The 
crematory is partly situated under the pedestri-
an/bicycle path ranging along the cementarys 
western border. To prevent the crematory from 
turning its back on the existent destrian/bicycle 
path, that very path is given a new route on the 
rooftop of the crematory complex. In this way, 
the crematory naturaly integrates itself in the 
surrounding landscape and saves alot of space 
for the surrounding park. 
The walls have a granite facade, on the upper 
wall with a rough surface intended to blend into 
nature and on the lower wall with a polished 
surface to connect it to the crematory building 
rather than the landscape. Beeing exposed in 
every room intended to be visited by relatives 
to the deceased, this lower wall is a way for 
them to orient themselves during their visit. As 
a visitor you follow the wall from the cementary 
entrance, going south down a sligt hill the wall 
is getting higher as you move towards the main 
entrance to the crematory, which is a volume 
protruding from the lower wall. The spaces in-
tended for the relatives are located close to the 
main entrance, and the most important of those 
rooms is the room where the relatives collect 
the urn. In that  rectangular room, which has an 
exterior and an interior space closely connec-
ted, you are surrounded by the lower wall on all 
sides. The exterior space a tree stands surroun-
ded by a pond, whose re ections and shadows 
give life to the materials.
To create a good environment for the employ-
ees, the rooms have been organi ed to t the 
crematory process, from the recievement of 
the chest to handing over the urn. Paus- and 
of cespaces are located in the south part of the 
building, closley connected to the chest recieve-
ment room. The connections between the cre-
matorys different rooms are intended to create 
spontaneus meetings between the employees, 
and also with the visiting funeral directors.
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Situationsplan
Skala 1:2000 N

Diagram.
Koncept, ödesprincip. De två murarna strukturerar platsen och ger 
begravningsplatsen, krematoriet och omgivningarna tydligt avgränsade ytor.

Situationsplan
Skala 1:2000 i orginal



Situationsplan
Skala 1:400 i orginal



Elevation mot öster
Skala 1:100 i orginal

Plan 1
Skala 1:100 i orginal





Plan 0, teknikvåning
Skala 1:200 N

Diagram
Princip för placering Arbetsprocessen har lett till att krematoriet “integrerats” med den intilliggande 
kullen och att be  ntlig gång/cykelbana istället dras på krematoriets tak. Detta skapar en större öppen 
plats framför krematoriet in mot begravningsplatsen och gång/cykelbanan blir inte inklämd mellan 
krematoriets baksida och kullen utan man får därifrån istället na siktlinjer in mot begravningsplatsen. 
Schaktmassorna från källarplanet används för återfyllnad.

Diagram
Flöden och viktiga samband. ummen är organiserade för att ge ett enkelt öde i själva kremering-
sprocessen. Viktigt är också att skapa närhet mellan personalen på krematoriet och för 
begravningsentreprenörerna som kommer med kistor med avlidna samt ibland hämtar urnor med aska.
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Avloppsbrunn

Ljudabsorbent

Ventilation

500 mm

100 mm

Krematoriets västra fasad ligger helt under jord och då jordtrycket på denna vägg är stort behövs tjocka betongpelare för att ta dessa laster. Djupet som dessa pelare skapar i fasaden utnyttjas till att dra ventilation och avlopp vertikalt genom byggna-
den. Invändigt är fasaden klädd med perforerade betongskivor. Bakom dessa fästs vattentåliga ljudabsorbenter vilket gör att väggarna enkelt kan tvättas med exempelvis högtryckstvätt. Ventliationsanläggningen kan även den döljas bakom betongski-
vorna så att inga ventiler blir synliga. Den ljusa betongen re  ekterar ljuset från de stora fönsteröppningarna längs den östra fasaden. Dessa lösningar bidrar till en lättskött och behaglig arbetsmiljö för de anställda. Krematoriets konstruktion bygger på 
bärande betongväggar och pelare. Teknikvåningens utbredning begränsas av den tjocka västra väggen samt den högre, övre muren mot öster. Detta möjligör en enkel konstruktionslösning då det tjocka takets last tas ner via dessa väggar.

Fastighetsteknik, pincipskiss Sprängskiss



Fasad 1
Slätspånt 22 mm

egel 4 x4
Prefabricerad betongskiva 
2 0 mm
Extruderad cellplast 200 mm
Granitskiva 0 mm

Tak 1
TT Kasett 00 mm
Fallbetong 4- 1  mm
Tätskikt
Extruderad cellplastisolering 00mm
Geo-duk
Plantering 

Tak 2
Slätspånt 22 mm
Träregel 4 x4  mm

åldäcksbjälklag 2 0 mm
Fallbetong 4-1  mm
Extruderad cellplastisolering 00mm
Geo-duk
Plantering
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Detalj 1
Skala 1:20

Detalj 2
Skala 1:20

Detalj 
Skala 1:20

Detalj 4
Skala 1:20

Fasad 2
Perforerad betongskiva 0 mm
Vattenavvisande ljudabsorbent 0 mm
Plats för installationer mellan pelare
Pelarförstärkt betongvägg 2 0/ 0 mm
Extruderad cellplastisolering 200mm

Sektionsperspektiv
Skala 1:40
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Sektionsperspektiv
Skala 1:40 i orginal

Detaljer
Skala 1:20 i orginal



Interiörperspektiv


