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Urnhanteringsrum
Utrymmet är planerat för 
att ha en neutral karaktär.

Urn release room
The space is planned to 
have a neutral character.

Cremation
High sidelights fill the 
space with natural light 
and generate a sense of 
openness.

Kontrollrum
Linjär konfiguration för att 
uppnå full  synlighet av
ugnarna

TÄVLINGSOMRÅDE
COMPETITION AREA
FÖRPLATS TÄVLINGSOMRÅDE
FORECOURT AREA

SÖRJANDES
RUMMOURNERS

2 1

C
C

B
B

AA

2

1

0 10 20

Den södra sidan accentuerar utgång-
spunkten att förena byggnaden med 
skogslandskapet.
Skogsatmosfären penetrerar byggna-
dens inre och skapar en helande och 
symbolisk plats för sörjande och en 
optimal arbetsplats för de anställda.

The south side of the building accentua-
tes the premise of blending with the 
woodland. The woodland atmosphere 
penetrates the interior of the building, 
creating a healing and symbolic space 
for mourners and an optimal working a 
space for staff.

Gångstigar och bilvägar är utlagda i syfte att sammanbin-
da det nya krematoriet med det befintliga och med hela 
kyrkogården med hänsyn också till mindre stigar i 
skogen. Materialet för vägar och parkeringar är dräneran-
de asfalt med slitlager i ett ljust stenmaterial. Nya 
gångvägar utförs i singel som i Asplunds Skogskapell.

Roads and paths are laid out with the aim to connect the 
new crematorium to the existing one and to the overall 
cemetery, considering also the presence of minor paths 
in the woodland. The material for roads and parkings are 
covered with drained asphalt with a surface course of 
light coloured stone. New paths are covered with shingle 
as in Asplund’s Woodland Chapel.

De generösa runda öppningar är avsedda 
att smälta samman interiören med atmo-
sfären i det yttre  skogslandskapet genom 
ljuset som filtreras genom trädkronorna
.
The generous round openings are intended 
to blend the interior space with the exterior 
woodland atmosphere where the light is 
filtered through the tree crowns.

Informella sittplatser för vila och reflektion 
föreslås vid den vattenspegel som bildar en 
stiliserad skogstjärn och i den bevarade glän-
tan. Sittplatserna ordnas på långa tallstockar 
som gör det möjligt att finna en plats där 
skogens skimmer kan upplevas.

Informal seating is for rest and reflection are 
proposed near the stylized woodland tarn 
and in the preserved clearing. Seating is 
arranged on long pine logs giving possibilities 
of finding a place where the woodland shim-
mer can be experienced.

Skogens upplevelsemässiga värde bevaras och förstärks genom riktade 
skogsvårdsinsatser såsom röjning av gran och lövträd samt föryngring av 
tallbeståndet.
The experience value of the woodland is maintained and strengthened through 
proactive silvicultural measures as clearance of spruce and broadleaf species 
together with rejuvenation of the pine forest.

Registrering
Detta utrymme utrustat med automa-
tiska skjutdörrar är det helt fritt från 
hinder. 
Registration
This space is planned to be fully 
accessible to the funeral contractors. 
Equipped equipped with automatic 
sliding doors, is completely barrier 
free.

Personalutrymmen
Konceptet för personalrummen är 
"att arbeta inne i skogslandska-
pet".
Staff area
The concept for the staff rooms is 
“working inside the woodland”. 

Entrégård.
Entrégården är ett buffer-
tområde mellan interiör och 
exteriör.

Entrance yard
The entrance yard is a buffer 
space between interior and 
exterior. 

Central gårdFormen på den centrala 
gården är en konsekvens av trädens 
läge. De yttre och inre golvnivåerna 
matchar varandra och accentuerar 
därigenom kontinuiteten av skogen inne 
i byggnaden. 
The central courtyard shape results from 
the position of the trees. The interior and 
exterior floor levels match accentuating 
the continuity of the forest inside the 
building

Kremering
Höga sidoljus lyser upp 
utrymmet med naturligt 
ljus och skapar en 
känsla av öppenhet.

Control room
The Control room has a 
linear configuration for full 
visibility of the furnaces.
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ÅTERSTÄLLD MARKVEGETATION
RECREATED GROUNDVEGETATION

Stone wall
The exterior wall surface has been set to match the 
stone of the existing crematorium.

Yttervägg
Den yttre väggbeklädnaden har valts för att passa 
ihop med stenen i det befintliga krematoriet. 

Slit window
Slit windows create impressive light patterns along 
the corridor where the rhythm of light and change in 
the corridor can be felt.

Smala fönster
Smala fönster skapar imponerande ljusmönster 
längs korridoren, där man kan känna ljusets rytm 
och förändring i korridoren.

Forecourt
The forecourt area is planned to be highly efficient 
and comfortable. The road width enables an easy 
circulation for two vehicles, minimizing the possibility 
of congestion. 

Förgård
Förgårdens yta är planerad för att vara mycket 
effektiv och bekväm. Vägbredden möjliggör att två 
fordon lätt kan cirkulera, vilket minimerar risken för 
trängsel.

(UNDERGROUND MACHINE SPACE)

Services as flue gas equipment, fan and pump rooms 
are concealed underground in order to minimize the 
noise and having the least possible impact on the 
original landscape and the environment.

(MASKINUTRYMME I KÄLLARPLAN)

Teknik såsom avgaskylare, fläkt- och pumprum, är 
dolda under marken för att minimera den utskjutande 
volymen av byggnaden, bullret och för att förorsaka 
så liten skada som möjligt på det ursprungliga land-
skapet och på miljön.

Sectional concept
Half of the building is buried underground to harmonize with the wood-
land environment. The protruding building volume is minimized and the 
woodland and human scales are maintained.

Sektionskoncept
Hälften av byggnaden ligger under marken för att harmonisera med det 
omgivande skogslandskapet.  Den utskjutande delen är minimerad och 
skogslandets och de mänskliga skalorna har bibehållits.

High-side light
The high side light captures the true characterics of the 
woodland light. These windows fill the space with bright-
ness for a proper working environment. 

Höga sidoljus
Det höga sidoljuset fångar de sanna karaktäristika i skog-
sljuset. Dessa fönster fyller utrymmet med ljus för en riktig 
arbetsmiljö.
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Mourner’s court yard
The mourner’s court yard is linked in a subtle way 
with the cremation space. The visitors can choose 
to concentrate on the coffin and insertion procedu-
re or have some relief looking outside to the 
courtyard.

De sörjandes gård
De sörjandes gård är på ett diskret sätt förenad 
med kremeringsutrymmet. Besökarna kan välja att 
koncentrera sig på kistan och insättningsprocedu-
ren eller söka lindring genom att titta ut på gården.

(ACCUMULATORER)
(ACCUMULATORS)

ZONINDELNING OCH CIRKULATION
ZONING & CIRCULATION
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Kortfattad beskrivning av material 
och konstruktionsprinciper

Förslaget respekterar Skogskyrkogården som ritades av Gunnar 
Asplund och Sigurd Lewerentz under första hälften av 1900-talet 
genom att följa deras grundprinciper, anspråkslöshet, enkelhet, 
elegans och användandet av modern teknologi. 

Projektets namn, Skogskimmer, refererar till skogens ljus, unikt 
och speciellt. Ljuset som lekfullt skimrar genom trädkronorna, 
träffar marken och kastar skuggor i en evig rörelse.

Byggnaden är lokaliserad mot den norra sidan av tomten och ut-
nyttjar därigenom den mjuka sluttningen och respekterar de be-
fintliga viktiga tallträden som vi anser väsentliga för skogslands-
kapets karaktär. Läget är också strategiskt därför att det inte 
konkurrerar eller på något sätt stör det befintliga krematoriet.

Planen är huvudsakligen organiserad på en nivå. Serviceutrym-
mena är dolda under marken för att minimera den utskjutande 
volymen av byggnaden. Byggnaden är placerad på nivån +38,0 m 
för att förena interiörens huvudsakliga utrymmen med marknivån 
vid entrén för besökare och anställda.

Byggnaden är utformad utifrån ett raster och anpassat det till 
platsens förutsättningar. Förslaget rymmer alla de efterfrågade 
funktionerna och den specifika karaktären för varje utrymme, 
samtliga inmätta träd bevaras, främst tallar av stort värde. Tallens 
pålrot gör det möjligt att bevara dessa träd nära byggnaden.

Layouten utnyttjar trädens läge för att organisera utrymmet ur 
funktionell och symbolisk utgångspunkt, byggnadens öppningar 
svarar mot trädens läge. 

Den befintliga markvegetationen med blåbärsris, lingonris och 
ljung bevaras i så stor utsträckning som möjligt och den åter-
skapas där den idag är bristfällig eller tar skada genom byggnad-
sarbetet. Den naturliga markvegetationen lyfts bildligt också upp 
på byggnadens tak i form av en extensiv takträdgård som ger 
isolering och utgör ett ekologiskt värde.

Den stora gården i centrum av kompositionen delar byggnaden 
i tre funktionella ytor. Den norra sidan är planerad för att på ett 
effektivt sätt svara mot de funktionella kraven som har att göra 
med hanteringen av kistorna och kremeringsprocessen. Den sö-
dra sidan däremot är delad i två, ena sidan är för personalen och 
den andra för besökarna.

Kremeringsutrymmena ligger mot tomtens nordöstra sida. Voly-
men är högre än resten av byggnaderna. Höga sidoljus fyller 
ytan med naturellt ljus och skapar en känsla av öppenhet. Vägg-
materialet som har direkt kontakt med exteriören avses att vara 
samma som används i Asplunds krematorium. Detta material 
kommer att göra hela skogskyrkogården enhetlig och det har en 
speciell kvalitet att reflektera ljuset.

Skogsskimmer har ett flexibelt anslag och kan justeras under 
projektets gång. Syftet är att förena och till fullo dra nytta av 
förhållandena i skogslandskapet.

Brief description of materials 
and structural principles

The proposal respects the woodland cemetery designed by Gun-
nar Asplund and Sigurd Lewerentz during the first half of the 20th 
century by following their basic principles of modesty, simplicity, 
elegance and the us     HHHe of modern technology.

The name of the project, Woodland Shimmer, is a reference to 
the light of the forest, unique and extraordinary. The light that 
playfully crosses through the tree crowns hits the ground casting 
shadows in eternal movement. 

The building is located towards the northern side of the site, tak-
ing advantage of the soft slope and respecting the location of the 
existing important pine trees. This location is also strategic since 
it does not compete or interfere in any sense with the existing 
crematorium. 

The plan is mainly organized in one level. The service spaces 
are concealed underground in order to minimize the protruding 
volume of the building. The ground is set to level +38,0 m in order 
to match and connect the interior main spaces with the ground 
level at the entrance for visitors and staff.

The building is based on a regular spatial grid adapting it to the 
existing conditions on site. The proposal accommodates all the 
required functions and specific character for each space, retain-
ing all trees measured, mainly pines of great value. The taproot 
of the pine makes conservation near the building possible.

The layout takes advantage of the location of the trees, in order 
to organize the space from a functional and a symbolic point of 
view; the openings of the building match to the location of the 
trees.

The existing undergrowth of bilberry, lingonberry and heather is 
conserved as far as possible and recreated where damaged dur-
ing the building process. The natural ground vegetation is also 
figuratively lift up on the roof in the form of an extensive roof 
garden, providing insulation and ecological value.

The main courtyard in the center of the composition divides the 
building in three main functional areas. The north side is planned 
to efficiently respond to the functional requirements related with 
the handling of coffins and cremation process; the south side is 
dived on one side for the staff and and on the other for visitors. 

The cremation spaces are located towards the north east end of 
the site. The volume is higher than the rest of the building. High 
sidelights fill the space with natural light and generate a sense 
of openness. 

The material for the walls that have direct contact with the ex-
terior are in the same stone as of Asplund’s crematorium. This 
material will unify the identity of the overall woodland cemetery 
and it has a special quality of casting the light.

Woodland Shimmer has a flexible approach and can adjust along 
the construction process onsite; the aim is to blend with and take 
full advantage of the woodland conditions.
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En begränsad mängd material 
(aluminium, glas, sten och 
betong) och enkla 
(minimerade) detaljer skapar 
en ren och andlig miljö. Syftet 
är att utföra en högeffektiv och 
ekologisk byggnad. Värmeför-
lusten är kontrollerad eftersom 
en del av byggnadsvolymen är 
nergrävd och taket täckt med 
grönska. Uppvärmning, ventila-
tion och luftkonditionering (inkl 
golvvärme) kommer att utredas 
noggrant.

A limited amount of materials 
(aluminum, glass, wood, stone 
and concrete) and simple 
(minimized) details make the 
space pure and spiritual. The 
aim is to accomplish a highly 
efficient and ecological build-
ing. Heat loss is controlled 
since part of the building 
volume is buried and the roof is 
covered with a roof garden. 
Heating, ventilation and air 
condition (including floor heat-
ing) will be properly developed.
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Urnhanteringsrum
Utrymmet är planerat för 
att ha en neutral karaktär.

Urn release room
The space is planned to 
have a neutral character.

Cremation
High sidelights fill the 
space with natural light 
and generate a sense of 
openness.

Kontrollrum
Linjär konfiguration för att 
uppnå full  synlighet av
ugnarna
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Den södra sidan accentuerar utgång-
spunkten att förena byggnaden med 
skogslandskapet.
Skogsatmosfären penetrerar byggna-
dens inre och skapar en helande och 
symbolisk plats för sörjande och en 
optimal arbetsplats för de anställda.

The south side of the building accentua-
tes the premise of blending with the 
woodland. The woodland atmosphere 
penetrates the interior of the building, 
creating a healing and symbolic space 
for mourners and an optimal working a 
space for staff.

Gångstigar och bilvägar är utlagda i syfte att sammanbin-
da det nya krematoriet med det befintliga och med hela 
kyrkogården med hänsyn också till mindre stigar i 
skogen. Materialet för vägar och parkeringar är dräneran-
de asfalt med slitlager i ett ljust stenmaterial. Nya 
gångvägar utförs i singel som i Asplunds Skogskapell.

Roads and paths are laid out with the aim to connect the 
new crematorium to the existing one and to the overall 
cemetery, considering also the presence of minor paths 
in the woodland. The material for roads and parkings are 
covered with drained asphalt with a surface course of 
light coloured stone. New paths are covered with shingle 
as in Asplund’s Woodland Chapel.

De generösa runda öppningar är avsedda 
att smälta samman interiören med atmo-
sfären i det yttre  skogslandskapet genom 
ljuset som filtreras genom trädkronorna
.
The generous round openings are intended 
to blend the interior space with the exterior 
woodland atmosphere where the light is 
filtered through the tree crowns.

Informella sittplatser för vila och reflektion 
föreslås vid den vattenspegel som bildar en 
stiliserad skogstjärn och i den bevarade glän-
tan. Sittplatserna ordnas på långa tallstockar 
som gör det möjligt att finna en plats där 
skogens skimmer kan upplevas.

Informal seating is for rest and reflection are 
proposed near the stylized woodland tarn 
and in the preserved clearing. Seating is 
arranged on long pine logs giving possibilities 
of finding a place where the woodland shim-
mer can be experienced.

Skogens upplevelsemässiga värde bevaras och förstärks genom riktade 
skogsvårdsinsatser såsom röjning av gran och lövträd samt föryngring av 
tallbeståndet.
The experience value of the woodland is maintained and strengthened through 
proactive silvicultural measures as clearance of spruce and broadleaf species 
together with rejuvenation of the pine forest.

Registrering
Detta utrymme utrustat med automa-
tiska skjutdörrar är det helt fritt från 
hinder. 
Registration
This space is planned to be fully 
accessible to the funeral contractors. 
Equipped equipped with automatic 
sliding doors, is completely barrier 
free.

Personalutrymmen
Konceptet för personalrummen är 
"att arbeta inne i skogslandska-
pet".
Staff area
The concept for the staff rooms is 
“working inside the woodland”. 

Entrégård.
Entrégården är ett buffer-
tområde mellan interiör och 
exteriör.

Entrance yard
The entrance yard is a buffer 
space between interior and 
exterior. 

Central gårdFormen på den centrala 
gården är en konsekvens av trädens 
läge. De yttre och inre golvnivåerna 
matchar varandra och accentuerar 
därigenom kontinuiteten av skogen inne 
i byggnaden. 
The central courtyard shape results from 
the position of the trees. The interior and 
exterior floor levels match accentuating 
the continuity of the forest inside the 
building

Kremering
Höga sidoljus lyser upp 
utrymmet med naturligt 
ljus och skapar en 
känsla av öppenhet.

Control room
The Control room has a 
linear configuration for full 
visibility of the furnaces.
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ÅTERSTÄLLD MARKVEGETATION
RECREATED GROUNDVEGETATION

Stone wall
The exterior wall surface has been set to match the 
stone of the existing crematorium.

Yttervägg
Den yttre väggbeklädnaden har valts för att passa 
ihop med stenen i det befintliga krematoriet. 

Slit window
Slit windows create impressive light patterns along 
the corridor where the rhythm of light and change in 
the corridor can be felt.

Smala fönster
Smala fönster skapar imponerande ljusmönster 
längs korridoren, där man kan känna ljusets rytm 
och förändring i korridoren.

Forecourt
The forecourt area is planned to be highly efficient 
and comfortable. The road width enables an easy 
circulation for two vehicles, minimizing the possibility 
of congestion. 

Förgård
Förgårdens yta är planerad för att vara mycket 
effektiv och bekväm. Vägbredden möjliggör att två 
fordon lätt kan cirkulera, vilket minimerar risken för 
trängsel.

(UNDERGROUND MACHINE SPACE)

Services as flue gas equipment, fan and pump rooms 
are concealed underground in order to minimize the 
noise and having the least possible impact on the 
original landscape and the environment.

(MASKINUTRYMME I KÄLLARPLAN)

Teknik såsom avgaskylare, fläkt- och pumprum, är 
dolda under marken för att minimera den utskjutande 
volymen av byggnaden, bullret och för att förorsaka 
så liten skada som möjligt på det ursprungliga land-
skapet och på miljön.

Sectional concept
Half of the building is buried underground to harmonize with the wood-
land environment. The protruding building volume is minimized and the 
woodland and human scales are maintained.

Sektionskoncept
Hälften av byggnaden ligger under marken för att harmonisera med det 
omgivande skogslandskapet.  Den utskjutande delen är minimerad och 
skogslandets och de mänskliga skalorna har bibehållits.

High-side light
The high side light captures the true characterics of the 
woodland light. These windows fill the space with bright-
ness for a proper working environment. 

Höga sidoljus
Det höga sidoljuset fångar de sanna karaktäristika i skog-
sljuset. Dessa fönster fyller utrymmet med ljus för en riktig 
arbetsmiljö.
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Mourner’s court yard
The mourner’s court yard is linked in a subtle way 
with the cremation space. The visitors can choose 
to concentrate on the coffin and insertion procedu-
re or have some relief looking outside to the 
courtyard.

De sörjandes gård
De sörjandes gård är på ett diskret sätt förenad 
med kremeringsutrymmet. Besökarna kan välja att 
koncentrera sig på kistan och insättningsprocedu-
ren eller söka lindring genom att titta ut på gården.

(ACCUMULATORER)
(ACCUMULATORS)
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ZONING & CIRCULATION
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Kortfattad beskrivning av material 
och konstruktionsprinciper

Förslaget respekterar Skogskyrkogården som ritades av Gunnar 
Asplund och Sigurd Lewerentz under första hälften av 1900-talet 
genom att följa deras grundprinciper, anspråkslöshet, enkelhet, 
elegans och användandet av modern teknologi. 

Projektets namn, Skogskimmer, refererar till skogens ljus, unikt 
och speciellt. Ljuset som lekfullt skimrar genom trädkronorna, 
träffar marken och kastar skuggor i en evig rörelse.

Byggnaden är lokaliserad mot den norra sidan av tomten och ut-
nyttjar därigenom den mjuka sluttningen och respekterar de be-
fintliga viktiga tallträden som vi anser väsentliga för skogslands-
kapets karaktär. Läget är också strategiskt därför att det inte 
konkurrerar eller på något sätt stör det befintliga krematoriet.

Planen är huvudsakligen organiserad på en nivå. Serviceutrym-
mena är dolda under marken för att minimera den utskjutande 
volymen av byggnaden. Byggnaden är placerad på nivån +38,0 m 
för att förena interiörens huvudsakliga utrymmen med marknivån 
vid entrén för besökare och anställda.

Byggnaden är utformad utifrån ett raster och anpassat det till 
platsens förutsättningar. Förslaget rymmer alla de efterfrågade 
funktionerna och den specifika karaktären för varje utrymme, 
samtliga inmätta träd bevaras, främst tallar av stort värde. Tallens 
pålrot gör det möjligt att bevara dessa träd nära byggnaden.

Layouten utnyttjar trädens läge för att organisera utrymmet ur 
funktionell och symbolisk utgångspunkt, byggnadens öppningar 
svarar mot trädens läge. 

Den befintliga markvegetationen med blåbärsris, lingonris och 
ljung bevaras i så stor utsträckning som möjligt och den åter-
skapas där den idag är bristfällig eller tar skada genom byggnad-
sarbetet. Den naturliga markvegetationen lyfts bildligt också upp 
på byggnadens tak i form av en extensiv takträdgård som ger 
isolering och utgör ett ekologiskt värde.

Den stora gården i centrum av kompositionen delar byggnaden 
i tre funktionella ytor. Den norra sidan är planerad för att på ett 
effektivt sätt svara mot de funktionella kraven som har att göra 
med hanteringen av kistorna och kremeringsprocessen. Den sö-
dra sidan däremot är delad i två, ena sidan är för personalen och 
den andra för besökarna.

Kremeringsutrymmena ligger mot tomtens nordöstra sida. Voly-
men är högre än resten av byggnaderna. Höga sidoljus fyller 
ytan med naturellt ljus och skapar en känsla av öppenhet. Vägg-
materialet som har direkt kontakt med exteriören avses att vara 
samma som används i Asplunds krematorium. Detta material 
kommer att göra hela skogskyrkogården enhetlig och det har en 
speciell kvalitet att reflektera ljuset.

Skogsskimmer har ett flexibelt anslag och kan justeras under 
projektets gång. Syftet är att förena och till fullo dra nytta av 
förhållandena i skogslandskapet.

Brief description of materials 
and structural principles

The proposal respects the woodland cemetery designed by Gun-
nar Asplund and Sigurd Lewerentz during the first half of the 20th 
century by following their basic principles of modesty, simplicity, 
elegance and the us     HHHe of modern technology.

The name of the project, Woodland Shimmer, is a reference to 
the light of the forest, unique and extraordinary. The light that 
playfully crosses through the tree crowns hits the ground casting 
shadows in eternal movement. 

The building is located towards the northern side of the site, tak-
ing advantage of the soft slope and respecting the location of the 
existing important pine trees. This location is also strategic since 
it does not compete or interfere in any sense with the existing 
crematorium. 

The plan is mainly organized in one level. The service spaces 
are concealed underground in order to minimize the protruding 
volume of the building. The ground is set to level +38,0 m in order 
to match and connect the interior main spaces with the ground 
level at the entrance for visitors and staff.

The building is based on a regular spatial grid adapting it to the 
existing conditions on site. The proposal accommodates all the 
required functions and specific character for each space, retain-
ing all trees measured, mainly pines of great value. The taproot 
of the pine makes conservation near the building possible.

The layout takes advantage of the location of the trees, in order 
to organize the space from a functional and a symbolic point of 
view; the openings of the building match to the location of the 
trees.

The existing undergrowth of bilberry, lingonberry and heather is 
conserved as far as possible and recreated where damaged dur-
ing the building process. The natural ground vegetation is also 
figuratively lift up on the roof in the form of an extensive roof 
garden, providing insulation and ecological value.

The main courtyard in the center of the composition divides the 
building in three main functional areas. The north side is planned 
to efficiently respond to the functional requirements related with 
the handling of coffins and cremation process; the south side is 
dived on one side for the staff and and on the other for visitors. 

The cremation spaces are located towards the north east end of 
the site. The volume is higher than the rest of the building. High 
sidelights fill the space with natural light and generate a sense 
of openness. 

The material for the walls that have direct contact with the ex-
terior are in the same stone as of Asplund’s crematorium. This 
material will unify the identity of the overall woodland cemetery 
and it has a special quality of casting the light.

Woodland Shimmer has a flexible approach and can adjust along 
the construction process onsite; the aim is to blend with and take 
full advantage of the woodland conditions.
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En begränsad mängd material 
(aluminium, glas, sten och 
betong) och enkla 
(minimerade) detaljer skapar 
en ren och andlig miljö. Syftet 
är att utföra en högeffektiv och 
ekologisk byggnad. Värmeför-
lusten är kontrollerad eftersom 
en del av byggnadsvolymen är 
nergrävd och taket täckt med 
grönska. Uppvärmning, ventila-
tion och luftkonditionering (inkl 
golvvärme) kommer att utredas 
noggrant.

A limited amount of materials 
(aluminum, glass, wood, stone 
and concrete) and simple 
(minimized) details make the 
space pure and spiritual. The 
aim is to accomplish a highly 
efficient and ecological build-
ing. Heat loss is controlled 
since part of the building 
volume is buried and the roof is 
covered with a roof garden. 
Heating, ventilation and air 
condition (including floor heat-
ing) will be properly developed.
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Urnhanteringsrum
Utrymmet är planerat för 
att ha en neutral karaktär.

Urn release room
The space is planned to 
have a neutral character.

Cremation
High sidelights fill the 
space with natural light 
and generate a sense of 
openness.

Kontrollrum
Linjär konfiguration för att 
uppnå full  synlighet av
ugnarna
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Den södra sidan accentuerar utgång-
spunkten att förena byggnaden med 
skogslandskapet.
Skogsatmosfären penetrerar byggna-
dens inre och skapar en helande och 
symbolisk plats för sörjande och en 
optimal arbetsplats för de anställda.

The south side of the building accentua-
tes the premise of blending with the 
woodland. The woodland atmosphere 
penetrates the interior of the building, 
creating a healing and symbolic space 
for mourners and an optimal working a 
space for staff.

Gångstigar och bilvägar är utlagda i syfte att sammanbin-
da det nya krematoriet med det befintliga och med hela 
kyrkogården med hänsyn också till mindre stigar i 
skogen. Materialet för vägar och parkeringar är dräneran-
de asfalt med slitlager i ett ljust stenmaterial. Nya 
gångvägar utförs i singel som i Asplunds Skogskapell.

Roads and paths are laid out with the aim to connect the 
new crematorium to the existing one and to the overall 
cemetery, considering also the presence of minor paths 
in the woodland. The material for roads and parkings are 
covered with drained asphalt with a surface course of 
light coloured stone. New paths are covered with shingle 
as in Asplund’s Woodland Chapel.

De generösa runda öppningar är avsedda 
att smälta samman interiören med atmo-
sfären i det yttre  skogslandskapet genom 
ljuset som filtreras genom trädkronorna
.
The generous round openings are intended 
to blend the interior space with the exterior 
woodland atmosphere where the light is 
filtered through the tree crowns.

Informella sittplatser för vila och reflektion 
föreslås vid den vattenspegel som bildar en 
stiliserad skogstjärn och i den bevarade glän-
tan. Sittplatserna ordnas på långa tallstockar 
som gör det möjligt att finna en plats där 
skogens skimmer kan upplevas.

Informal seating is for rest and reflection are 
proposed near the stylized woodland tarn 
and in the preserved clearing. Seating is 
arranged on long pine logs giving possibilities 
of finding a place where the woodland shim-
mer can be experienced.

Skogens upplevelsemässiga värde bevaras och förstärks genom riktade 
skogsvårdsinsatser såsom röjning av gran och lövträd samt föryngring av 
tallbeståndet.
The experience value of the woodland is maintained and strengthened through 
proactive silvicultural measures as clearance of spruce and broadleaf species 
together with rejuvenation of the pine forest.

Registrering
Detta utrymme utrustat med automa-
tiska skjutdörrar är det helt fritt från 
hinder. 
Registration
This space is planned to be fully 
accessible to the funeral contractors. 
Equipped equipped with automatic 
sliding doors, is completely barrier 
free.

Personalutrymmen
Konceptet för personalrummen är 
"att arbeta inne i skogslandska-
pet".
Staff area
The concept for the staff rooms is 
“working inside the woodland”. 

Entrégård.
Entrégården är ett buffer-
tområde mellan interiör och 
exteriör.

Entrance yard
The entrance yard is a buffer 
space between interior and 
exterior. 

Central gårdFormen på den centrala 
gården är en konsekvens av trädens 
läge. De yttre och inre golvnivåerna 
matchar varandra och accentuerar 
därigenom kontinuiteten av skogen inne 
i byggnaden. 
The central courtyard shape results from 
the position of the trees. The interior and 
exterior floor levels match accentuating 
the continuity of the forest inside the 
building

Kremering
Höga sidoljus lyser upp 
utrymmet med naturligt 
ljus och skapar en 
känsla av öppenhet.

Control room
The Control room has a 
linear configuration for full 
visibility of the furnaces.
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Mourner’s court yard
The mourner’s court yard is linked in a subtle way 
with the cremation space. The visitors can choose 
to concentrate on the coffin and insertion procedu-
re or have some relief looking outside to the 
courtyard.

De sörjandes gård
De sörjandes gård är på ett diskret sätt förenad 
med kremeringsutrymmet. Besökarna kan välja att 
koncentrera sig på kistan och insättningsprocedu-
ren eller söka lindring genom att titta ut på gården.
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ÅTERSTÄLLD MARKVEGETATION
RECREATED GROUNDVEGETATION

Stone wall
The exterior wall surface has been set to match the 
stone of the existing crematorium.

Yttervägg
Den yttre väggbeklädnaden har valts för att passa 
ihop med stenen i det befintliga krematoriet. 

Slit window
Slit windows create impressive light patterns along 
the corridor where the rhythm of light and change in 
the corridor can be felt.

Smala fönster
Smala fönster skapar imponerande ljusmönster 
längs korridoren, där man kan känna ljusets rytm 
och förändring i korridoren.

Forecourt
The forecourt area is planned to be highly efficient 
and comfortable. The road width enables an easy 
circulation for two vehicles, minimizing the possibility 
of congestion. 

Förgård
Förgårdens yta är planerad för att vara mycket 
effektiv och bekväm. Vägbredden möjliggör att två 
fordon lätt kan cirkulera, vilket minimerar risken för 
trängsel.

(UNDERGROUND MACHINE SPACE)

Services as flue gas equipment, fan and pump rooms 
are concealed underground in order to minimize the 
noise and having the least possible impact on the 
original landscape and the environment.

(MASKINUTRYMME I KÄLLARPLAN)

Teknik såsom avgaskylare, fläkt- och pumprum, är 
dolda under marken för att minimera den utskjutande 
volymen av byggnaden, bullret och för att förorsaka 
så liten skada som möjligt på det ursprungliga land-
skapet och på miljön.

Sectional concept
Half of the building is buried underground to harmonize with the wood-
land environment. The protruding building volume is minimized and the 
woodland and human scales are maintained.

Sektionskoncept
Hälften av byggnaden ligger under marken för att harmonisera med det 
omgivande skogslandskapet.  Den utskjutande delen är minimerad och 
skogslandets och de mänskliga skalorna har bibehållits.

High-side light
The high side light captures the true characterics of the 
woodland light. These windows fill the space with bright-
ness for a proper working environment. 

Höga sidoljus
Det höga sidoljuset fångar de sanna karaktäristika i skog-
sljuset. Dessa fönster fyller utrymmet med ljus för en riktig 
arbetsmiljö.
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Kortfattad beskrivning av material 
och konstruktionsprinciper

Förslaget respekterar Skogskyrkogården som ritades av Gunnar 
Asplund och Sigurd Lewerentz under första hälften av 1900-talet 
genom att följa deras grundprinciper, anspråkslöshet, enkelhet, 
elegans och användandet av modern teknologi. 

Projektets namn, Skogskimmer, refererar till skogens ljus, unikt 
och speciellt. Ljuset som lekfullt skimrar genom trädkronorna, 
träffar marken och kastar skuggor i en evig rörelse.

Byggnaden är lokaliserad mot den norra sidan av tomten och ut-
nyttjar därigenom den mjuka sluttningen och respekterar de be-
fintliga viktiga tallträden som vi anser väsentliga för skogslands-
kapets karaktär. Läget är också strategiskt därför att det inte 
konkurrerar eller på något sätt stör det befintliga krematoriet.

Planen är huvudsakligen organiserad på en nivå. Serviceutrym-
mena är dolda under marken för att minimera den utskjutande 
volymen av byggnaden. Byggnaden är placerad på nivån +38,0 m 
för att förena interiörens huvudsakliga utrymmen med marknivån 
vid entrén för besökare och anställda.

Byggnaden är utformad utifrån ett raster och anpassat det till 
platsens förutsättningar. Förslaget rymmer alla de efterfrågade 
funktionerna och den specifika karaktären för varje utrymme, 
samtliga inmätta träd bevaras, främst tallar av stort värde. Tallens 
pålrot gör det möjligt att bevara dessa träd nära byggnaden.

Layouten utnyttjar trädens läge för att organisera utrymmet ur 
funktionell och symbolisk utgångspunkt, byggnadens öppningar 
svarar mot trädens läge. 

Den befintliga markvegetationen med blåbärsris, lingonris och 
ljung bevaras i så stor utsträckning som möjligt och den åter-
skapas där den idag är bristfällig eller tar skada genom byggnad-
sarbetet. Den naturliga markvegetationen lyfts bildligt också upp 
på byggnadens tak i form av en extensiv takträdgård som ger 
isolering och utgör ett ekologiskt värde.

Den stora gården i centrum av kompositionen delar byggnaden 
i tre funktionella ytor. Den norra sidan är planerad för att på ett 
effektivt sätt svara mot de funktionella kraven som har att göra 
med hanteringen av kistorna och kremeringsprocessen. Den sö-
dra sidan däremot är delad i två, ena sidan är för personalen och 
den andra för besökarna.

Kremeringsutrymmena ligger mot tomtens nordöstra sida. Voly-
men är högre än resten av byggnaderna. Höga sidoljus fyller 
ytan med naturellt ljus och skapar en känsla av öppenhet. Vägg-
materialet som har direkt kontakt med exteriören avses att vara 
samma som används i Asplunds krematorium. Detta material 
kommer att göra hela skogskyrkogården enhetlig och det har en 
speciell kvalitet att reflektera ljuset.

Skogsskimmer har ett flexibelt anslag och kan justeras under 
projektets gång. Syftet är att förena och till fullo dra nytta av 
förhållandena i skogslandskapet.

Brief description of materials 
and structural principles

The proposal respects the woodland cemetery designed by Gun-
nar Asplund and Sigurd Lewerentz during the first half of the 20th 
century by following their basic principles of modesty, simplicity, 
elegance and the us     HHHe of modern technology.

The name of the project, Woodland Shimmer, is a reference to 
the light of the forest, unique and extraordinary. The light that 
playfully crosses through the tree crowns hits the ground casting 
shadows in eternal movement. 

The building is located towards the northern side of the site, tak-
ing advantage of the soft slope and respecting the location of the 
existing important pine trees. This location is also strategic since 
it does not compete or interfere in any sense with the existing 
crematorium. 

The plan is mainly organized in one level. The service spaces 
are concealed underground in order to minimize the protruding 
volume of the building. The ground is set to level +38,0 m in order 
to match and connect the interior main spaces with the ground 
level at the entrance for visitors and staff.

The building is based on a regular spatial grid adapting it to the 
existing conditions on site. The proposal accommodates all the 
required functions and specific character for each space, retain-
ing all trees measured, mainly pines of great value. The taproot 
of the pine makes conservation near the building possible.

The layout takes advantage of the location of the trees, in order 
to organize the space from a functional and a symbolic point of 
view; the openings of the building match to the location of the 
trees.

The existing undergrowth of bilberry, lingonberry and heather is 
conserved as far as possible and recreated where damaged dur-
ing the building process. The natural ground vegetation is also 
figuratively lift up on the roof in the form of an extensive roof 
garden, providing insulation and ecological value.

The main courtyard in the center of the composition divides the 
building in three main functional areas. The north side is planned 
to efficiently respond to the functional requirements related with 
the handling of coffins and cremation process; the south side is 
dived on one side for the staff and and on the other for visitors. 

The cremation spaces are located towards the north east end of 
the site. The volume is higher than the rest of the building. High 
sidelights fill the space with natural light and generate a sense 
of openness. 

The material for the walls that have direct contact with the ex-
terior are in the same stone as of Asplund’s crematorium. This 
material will unify the identity of the overall woodland cemetery 
and it has a special quality of casting the light.

Woodland Shimmer has a flexible approach and can adjust along 
the construction process onsite; the aim is to blend with and take 
full advantage of the woodland conditions.
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En begränsad mängd material 
(aluminium, glas, sten och 
betong) och enkla 
(minimerade) detaljer skapar 
en ren och andlig miljö. Syftet 
är att utföra en högeffektiv och 
ekologisk byggnad. Värmeför-
lusten är kontrollerad eftersom 
en del av byggnadsvolymen är 
nergrävd och taket täckt med 
grönska. Uppvärmning, ventila-
tion och luftkonditionering (inkl 
golvvärme) kommer att utredas 
noggrant.

A limited amount of materials 
(aluminum, glass, wood, stone 
and concrete) and simple 
(minimized) details make the 
space pure and spiritual. The 
aim is to accomplish a highly 
efficient and ecological build-
ing. Heat loss is controlled 
since part of the building 
volume is buried and the roof is 
covered with a roof garden. 
Heating, ventilation and air 
condition (including floor heat-
ing) will be properly developed.
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Urnhanteringsrum
Utrymmet är planerat för 
att ha en neutral karaktär.

Urn release room
The space is planned to 
have a neutral character.

Cremation
High sidelights fill the 
space with natural light 
and generate a sense of 
openness.

Kontrollrum
Linjär konfiguration för att 
uppnå full  synlighet av
ugnarna
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Den södra sidan accentuerar utgång-
spunkten att förena byggnaden med 
skogslandskapet.
Skogsatmosfären penetrerar byggna-
dens inre och skapar en helande och 
symbolisk plats för sörjande och en 
optimal arbetsplats för de anställda.

The south side of the building accentua-
tes the premise of blending with the 
woodland. The woodland atmosphere 
penetrates the interior of the building, 
creating a healing and symbolic space 
for mourners and an optimal working a 
space for staff.

Gångstigar och bilvägar är utlagda i syfte att sammanbin-
da det nya krematoriet med det befintliga och med hela 
kyrkogården med hänsyn också till mindre stigar i 
skogen. Materialet för vägar och parkeringar är dräneran-
de asfalt med slitlager i ett ljust stenmaterial. Nya 
gångvägar utförs i singel som i Asplunds Skogskapell.

Roads and paths are laid out with the aim to connect the 
new crematorium to the existing one and to the overall 
cemetery, considering also the presence of minor paths 
in the woodland. The material for roads and parkings are 
covered with drained asphalt with a surface course of 
light coloured stone. New paths are covered with shingle 
as in Asplund’s Woodland Chapel.

De generösa runda öppningar är avsedda 
att smälta samman interiören med atmo-
sfären i det yttre  skogslandskapet genom 
ljuset som filtreras genom trädkronorna
.
The generous round openings are intended 
to blend the interior space with the exterior 
woodland atmosphere where the light is 
filtered through the tree crowns.

Informella sittplatser för vila och reflektion 
föreslås vid den vattenspegel som bildar en 
stiliserad skogstjärn och i den bevarade glän-
tan. Sittplatserna ordnas på långa tallstockar 
som gör det möjligt att finna en plats där 
skogens skimmer kan upplevas.

Informal seating is for rest and reflection are 
proposed near the stylized woodland tarn 
and in the preserved clearing. Seating is 
arranged on long pine logs giving possibilities 
of finding a place where the woodland shim-
mer can be experienced.

Skogens upplevelsemässiga värde bevaras och förstärks genom riktade 
skogsvårdsinsatser såsom röjning av gran och lövträd samt föryngring av 
tallbeståndet.
The experience value of the woodland is maintained and strengthened through 
proactive silvicultural measures as clearance of spruce and broadleaf species 
together with rejuvenation of the pine forest.

Registrering
Detta utrymme utrustat med automa-
tiska skjutdörrar är det helt fritt från 
hinder. 
Registration
This space is planned to be fully 
accessible to the funeral contractors. 
Equipped equipped with automatic 
sliding doors, is completely barrier 
free.

Personalutrymmen
Konceptet för personalrummen är 
"att arbeta inne i skogslandska-
pet".
Staff area
The concept for the staff rooms is 
“working inside the woodland”. 

Entrégård.
Entrégården är ett buffer-
tområde mellan interiör och 
exteriör.

Entrance yard
The entrance yard is a buffer 
space between interior and 
exterior. 

Central gårdFormen på den centrala 
gården är en konsekvens av trädens 
läge. De yttre och inre golvnivåerna 
matchar varandra och accentuerar 
därigenom kontinuiteten av skogen inne 
i byggnaden. 
The central courtyard shape results from 
the position of the trees. The interior and 
exterior floor levels match accentuating 
the continuity of the forest inside the 
building

Kremering
Höga sidoljus lyser upp 
utrymmet med naturligt 
ljus och skapar en 
känsla av öppenhet.

Control room
The Control room has a 
linear configuration for full 
visibility of the furnaces.
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Mourner’s court yard
The mourner’s court yard is linked in a subtle way 
with the cremation space. The visitors can choose 
to concentrate on the coffin and insertion procedu-
re or have some relief looking outside to the 
courtyard.

De sörjandes gård
De sörjandes gård är på ett diskret sätt förenad 
med kremeringsutrymmet. Besökarna kan välja att 
koncentrera sig på kistan och insättningsprocedu-
ren eller söka lindring genom att titta ut på gården.
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ÅTERSTÄLLD MARKVEGETATION
RECREATED GROUNDVEGETATION

Stone wall
The exterior wall surface has been set to match the 
stone of the existing crematorium.

Yttervägg
Den yttre väggbeklädnaden har valts för att passa 
ihop med stenen i det befintliga krematoriet. 

Slit window
Slit windows create impressive light patterns along 
the corridor where the rhythm of light and change in 
the corridor can be felt.

Smala fönster
Smala fönster skapar imponerande ljusmönster 
längs korridoren, där man kan känna ljusets rytm 
och förändring i korridoren.

Forecourt
The forecourt area is planned to be highly efficient 
and comfortable. The road width enables an easy 
circulation for two vehicles, minimizing the possibility 
of congestion. 

Förgård
Förgårdens yta är planerad för att vara mycket 
effektiv och bekväm. Vägbredden möjliggör att två 
fordon lätt kan cirkulera, vilket minimerar risken för 
trängsel.

(UNDERGROUND MACHINE SPACE)

Services as flue gas equipment, fan and pump rooms 
are concealed underground in order to minimize the 
noise and having the least possible impact on the 
original landscape and the environment.

(MASKINUTRYMME I KÄLLARPLAN)

Teknik såsom avgaskylare, fläkt- och pumprum, är 
dolda under marken för att minimera den utskjutande 
volymen av byggnaden, bullret och för att förorsaka 
så liten skada som möjligt på det ursprungliga land-
skapet och på miljön.

Sectional concept
Half of the building is buried underground to harmonize with the wood-
land environment. The protruding building volume is minimized and the 
woodland and human scales are maintained.

Sektionskoncept
Hälften av byggnaden ligger under marken för att harmonisera med det 
omgivande skogslandskapet.  Den utskjutande delen är minimerad och 
skogslandets och de mänskliga skalorna har bibehållits.

High-side light
The high side light captures the true characterics of the 
woodland light. These windows fill the space with bright-
ness for a proper working environment. 

Höga sidoljus
Det höga sidoljuset fångar de sanna karaktäristika i skog-
sljuset. Dessa fönster fyller utrymmet med ljus för en riktig 
arbetsmiljö.
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Kortfattad beskrivning av material 
och konstruktionsprinciper

Förslaget respekterar Skogskyrkogården som ritades av Gunnar 
Asplund och Sigurd Lewerentz under första hälften av 1900-talet 
genom att följa deras grundprinciper, anspråkslöshet, enkelhet, 
elegans och användandet av modern teknologi. 

Projektets namn, Skogskimmer, refererar till skogens ljus, unikt 
och speciellt. Ljuset som lekfullt skimrar genom trädkronorna, 
träffar marken och kastar skuggor i en evig rörelse.

Byggnaden är lokaliserad mot den norra sidan av tomten och ut-
nyttjar därigenom den mjuka sluttningen och respekterar de be-
fintliga viktiga tallträden som vi anser väsentliga för skogslands-
kapets karaktär. Läget är också strategiskt därför att det inte 
konkurrerar eller på något sätt stör det befintliga krematoriet.

Planen är huvudsakligen organiserad på en nivå. Serviceutrym-
mena är dolda under marken för att minimera den utskjutande 
volymen av byggnaden. Byggnaden är placerad på nivån +38,0 m 
för att förena interiörens huvudsakliga utrymmen med marknivån 
vid entrén för besökare och anställda.

Byggnaden är utformad utifrån ett raster och anpassat det till 
platsens förutsättningar. Förslaget rymmer alla de efterfrågade 
funktionerna och den specifika karaktären för varje utrymme, 
samtliga inmätta träd bevaras, främst tallar av stort värde. Tallens 
pålrot gör det möjligt att bevara dessa träd nära byggnaden.

Layouten utnyttjar trädens läge för att organisera utrymmet ur 
funktionell och symbolisk utgångspunkt, byggnadens öppningar 
svarar mot trädens läge. 

Den befintliga markvegetationen med blåbärsris, lingonris och 
ljung bevaras i så stor utsträckning som möjligt och den åter-
skapas där den idag är bristfällig eller tar skada genom byggnad-
sarbetet. Den naturliga markvegetationen lyfts bildligt också upp 
på byggnadens tak i form av en extensiv takträdgård som ger 
isolering och utgör ett ekologiskt värde.

Den stora gården i centrum av kompositionen delar byggnaden 
i tre funktionella ytor. Den norra sidan är planerad för att på ett 
effektivt sätt svara mot de funktionella kraven som har att göra 
med hanteringen av kistorna och kremeringsprocessen. Den sö-
dra sidan däremot är delad i två, ena sidan är för personalen och 
den andra för besökarna.

Kremeringsutrymmena ligger mot tomtens nordöstra sida. Voly-
men är högre än resten av byggnaderna. Höga sidoljus fyller 
ytan med naturellt ljus och skapar en känsla av öppenhet. Vägg-
materialet som har direkt kontakt med exteriören avses att vara 
samma som används i Asplunds krematorium. Detta material 
kommer att göra hela skogskyrkogården enhetlig och det har en 
speciell kvalitet att reflektera ljuset.

Skogsskimmer har ett flexibelt anslag och kan justeras under 
projektets gång. Syftet är att förena och till fullo dra nytta av 
förhållandena i skogslandskapet.

Brief description of materials 
and structural principles

The proposal respects the woodland cemetery designed by Gun-
nar Asplund and Sigurd Lewerentz during the first half of the 20th 
century by following their basic principles of modesty, simplicity, 
elegance and the us     HHHe of modern technology.

The name of the project, Woodland Shimmer, is a reference to 
the light of the forest, unique and extraordinary. The light that 
playfully crosses through the tree crowns hits the ground casting 
shadows in eternal movement. 

The building is located towards the northern side of the site, tak-
ing advantage of the soft slope and respecting the location of the 
existing important pine trees. This location is also strategic since 
it does not compete or interfere in any sense with the existing 
crematorium. 

The plan is mainly organized in one level. The service spaces 
are concealed underground in order to minimize the protruding 
volume of the building. The ground is set to level +38,0 m in order 
to match and connect the interior main spaces with the ground 
level at the entrance for visitors and staff.

The building is based on a regular spatial grid adapting it to the 
existing conditions on site. The proposal accommodates all the 
required functions and specific character for each space, retain-
ing all trees measured, mainly pines of great value. The taproot 
of the pine makes conservation near the building possible.

The layout takes advantage of the location of the trees, in order 
to organize the space from a functional and a symbolic point of 
view; the openings of the building match to the location of the 
trees.

The existing undergrowth of bilberry, lingonberry and heather is 
conserved as far as possible and recreated where damaged dur-
ing the building process. The natural ground vegetation is also 
figuratively lift up on the roof in the form of an extensive roof 
garden, providing insulation and ecological value.

The main courtyard in the center of the composition divides the 
building in three main functional areas. The north side is planned 
to efficiently respond to the functional requirements related with 
the handling of coffins and cremation process; the south side is 
dived on one side for the staff and and on the other for visitors. 

The cremation spaces are located towards the north east end of 
the site. The volume is higher than the rest of the building. High 
sidelights fill the space with natural light and generate a sense 
of openness. 

The material for the walls that have direct contact with the ex-
terior are in the same stone as of Asplund’s crematorium. This 
material will unify the identity of the overall woodland cemetery 
and it has a special quality of casting the light.

Woodland Shimmer has a flexible approach and can adjust along 
the construction process onsite; the aim is to blend with and take 
full advantage of the woodland conditions.
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En begränsad mängd material 
(aluminium, glas, sten och 
betong) och enkla 
(minimerade) detaljer skapar 
en ren och andlig miljö. Syftet 
är att utföra en högeffektiv och 
ekologisk byggnad. Värmeför-
lusten är kontrollerad eftersom 
en del av byggnadsvolymen är 
nergrävd och taket täckt med 
grönska. Uppvärmning, ventila-
tion och luftkonditionering (inkl 
golvvärme) kommer att utredas 
noggrant.

A limited amount of materials 
(aluminum, glass, wood, stone 
and concrete) and simple 
(minimized) details make the 
space pure and spiritual. The 
aim is to accomplish a highly 
efficient and ecological build-
ing. Heat loss is controlled 
since part of the building 
volume is buried and the roof is 
covered with a roof garden. 
Heating, ventilation and air 
condition (including floor heat-
ing) will be properly developed.
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