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Det nya krematoriet
Landskapet och skogen är av största betydelse i upplevelsen av Skogskyrko-
gården. Med detta som utgångspunkt placeras krematoriet i gläntan i tävlings-
områdets bortre del. På så sätt ges besökaren tid att passera genom skogen 
på väg till byggnaden. Denna vindlande rörelse genom skogen blir en värdefull 
del av förberedelsen inför besöket i krematoriet. 

Krematoriets volym är blocklik med en exteriör av tegel. Inom den övergripande 
volymen visar sig dock delarna vara av mycket olika beskaffenhet. Med en sek-
tion som utgår från byggnadens högsta rum, inpassas krematoriet mjukt i den 
kuperade terrängen. Byggnadskroppen rymmer två likstora öppningar mot him-
len.  De är gårdar för personalen respektive besökare 
För besökare framträder västfasaden som en asymmetrisk fond där det info-
gade men avvikande taket anvisar entrén. Ytorna av slingrande stenläggningar 
mellan träden tar upp skogsstigen som motiv för gestaltningen.

Byggnad och Landskap
Det nya krematoriet är en kompakt närmast kvadratisk byggnad, rationell i funk-
tion men aningen gåtfull i sin exteriör. Byggnadens västra hörn som vetter mot 
den nya angöringsvägen anvisar entrén för besökare och sörjande under det 
att norrsidan rymmer entré för begravningsbilar och personal. 
Krematoriet karaktäriseras av sin samlade volym och enhetliga tegelexteriör 
famnad av stora asymmetriska takytor. När man närmar sig krematoriet förtydli-
gas dess beståndsdelar där det stora fristående taket är det mest framträdan-
de. Detta tak markerar besöksentrén men utgör också en generös och skyddad 
plats för anhöriga som närvarar vid den drygt timslånga kremeringsprocessen.
Avsikten är att enskilda eller grupper av sörjande i skydd av taket tillfälligt kan 
lämna anhörigrummet för att under taket få lugn och tröst i kontakt med den 
omgivande skogen och dess ljud och läten. På ugnsrummets gavelvägg mot 
det fristående taket finns möjligheter att öppna en port som kan nyttjas vid 
särskilda tillfällen. Genom öppningen i takets mitt bevaras en av platsens stora 
tallar. Markbeläggningen under skärmtaket utgörs av natursten. 
Utmed vägsträckningen fram till krematoriet gallras det befintliga trädbeståndet 
så att en pelarskog av tallar framträder. Vid sidan av denna friläggning lämnas 
omgivande trädbestånd i huvudsak orört. Syftet är att i möjligaste mån bevara 
omgivningen som ett fortsättningsvis otuktat skogsparti.

Besökare till fots eller i bil rör sig först på den nyanlagda asfaltsvägen för att i 
gläntan där byggnaden blir helt synlig röra sig över på de vida stenläggning-
arna som slingrar sig mellan träden fram till krematoriet. I rörelsen mot kre-
matoriet passerar den nya vägen den tidigare asfalterade parkeringsplatsen 
som nu ersätts av ny markvegetetion av ljung och blåbär. Utmed vägen finns 
bänkar. Stenytorna, i samma nivå som asfalten, utgörs av granit i storlekar om 
cirka 150x300 mm. Tätheten mellan stenarna är som störst vid vägen för att 
helt upphöra vid lägen för träd och vid vissa fria gräsytor.  Tätheten vid vägen 
innebär att stenläggningen där även kan fungera som kör- och vändytor för bilar 
och taxi. 

Belysningen utmed vägen och fram till krematoriet är av stor betydelse. Vid 
avtaget och utmed den nya vägen monteras belysning i form av parkstolpar. 
Vid stenytorna framför krematoriet monteras samma typ av armatur i utförande 
som pållare. Utmed krematoriets norrsida, vid infarten till mottagningshallen 
monteras samma armatur på konsol. 

För att minimera ingrepp i landskapet för vägar och vändplaner ges begrav-
ningsbilarna och arbetsfordon en enkelriktad rörelse med utfart vid Östan-
vindsvägen.

Arbetsplats och Lokaler för sörjande
Inom krematoriets enkla yttre volym ryms invändiga rumssekvenser av påtaglig 
variation och dynamik. Ett exempel är sekvensen mellan den överbelysta mot-
tagningshallen via kylrummens måttliga höjd till ugnsrummets ljusa och rymliga 
lokal. Syftet med rumsdispositionerna är att utöver byggnadens tekniska ratio-
nalitet också erbjuda arbetsplatser med en atmosfär av ljus och värdighet.

Utom synhåll för besökande sörjande ligger Mottagningshallen på byggna-
dens norra sida.  Mottagningshallens yttre zon består av infarten under tak där 
blomsterdekorationer kan tas bort från kistan och placeras i behållare i infartens 
utsida. (Samma behållare kan också användas från utsidan.) I den inre, överbe-
lysta mottagningshallen når man samtliga kylrum, registreringen m.fl. lokaler.

Administrativa lokaler och personallokaler ligger i en samlad enhet med god 
kontakt med mottagningshallen, ugnshallen och expeditionen. Lokalerna är 
grupperade kring ett atrium som ger överblick, kontakt med de omgivande trä-
den och en skyddad uteplats under varma sommardagar.

Ugnshallen är byggnadens mest rymliga lokal. Den är söderbelyst med visuell 
kontakt med skogshöjden på krematoriets sydsida. Hallens individualiserade 
tak ger den karaktär och skapar ett igenkännbart förhållande mellan interiören 
och byggnadens yttre takgestalt. 

Lokalerna för anhöriga och sörjande utgörs av anhörigrummet vid ugnsrummet 
och ceremonirummet för hämtning av urna. Dessa båda rum ligger i anslutning 
till expeditionen och nås via ett gemensamt entré- och väntrum som vetter ut 
mot det utvändiga rummet under skärmtaket.

Byggnadsgestalt och Material
Inom krematoriets skenbart homogena byggnadskropp sammanfogas många 
material till en sammanhållen men mångfacetterad byggnad. Stommen utgörs 
av platsgjuten betong där ugnsrummet ges en särskild omsorg i betong med 
vitcement och ballast av Dolomitkross.
Exteriören utförs med beklädnad i ett hårdbränt mörkbrunt tegel av Danskt fa-
brikat: Petersen, typ Kolumba. Det långa smala teglet muras med ett förband 
som ger det robusta materialet ett närmast textilt uttryck. För att understryka 
krematoriets enhetliga uttryck utförs även taket med samma hårdbrända tegel 
som fasaderna. Takteglet läggs dock med sin flata sida i bruk ovan ett skikt av 
överbetong ovan foamglasisolering.
Som en precisering av byggnadens tektoniska förhållanden förstärks fasadens 
murkrön med en 2 skift högt murkrön av betong. Denna detalj skärper mötet 
mellan tak och mur och på murkrönets insida monteras en rostfri gesimsränna 
(se detalj). 
Det fristående taket i krematoriets västra hörn följer nogsamt den volym som 
anvisas av den omgivande tegelbyggnaden. Taket utförs dock i kärnfuru från 
platsen. Tektoniskt är taket abstrakt med en enhetligt genomgående linjering 
av takets samtliga bärreglar. I sitt obehandlade utförande kommer taket strax 
att få en gråpatinerad yta.

Återbruk
Det fristående taket av trä utförs med kärnvirke från några av de furor som är 
tvungna att avverkas. Om möjligt utförs stenläggningarna framför krematoriet 
med sten som tas upp vid den stora bergschakt som källarvåningen fordrar. 
En sådan bergschakt kräver tid, varsamhet och planering men återknyter till 
tidigare mark- och stenarbeten på kyrkogården. Arbetet blir ett pedagogiskt 
exempel på återbruk i vardagen.

Expansion 
Krematoriets planlösning är förberedd för en framtida expansion med ytterli-
gare en ugn med ett minimum av nya byggnadsarbeten. Vi föreslår att lokalerna 
för askberedning, urnhantering och urnlagring ger plats för en ytterligare ugn 
vars underliggande källarplan utförs redan i det första skedet. Efter borttag-
ning av väggen mellan ugnsrummet och urnlagring och urnhanteringen förlängs 
ugnsrummet och får förbindelse med ytterligare ett kylrum. På plintar som kan 
utföras redan i byggnadens initiala skede kan därefter en utbyggnad utföras för 
askberedning, urnhantering och urnlagring.

The new crematory
Landscape and woodlands are vital components of the Woodland Cemetery 
experience. This being so, the crematory is sited at the far end of the competi-
tion site, thus giving visitors time to pass through the wood on their way to the 
building, This winding progress through the wood becomes a valuable part of 
preparation for visiting the crematory.

The crematory volume is block-like, with a brick exterior. Inside the overarching 
volume, however, one finds units greatly differing in character. The crematory 
is gently inserted into the undulating terrain by means of a section emanating 
from the highest room in the building. The building includes two equally seized 
open spaces, namely courtyards for staff and visitors respectively.
The approaching visitor sees the west façade as an asymmetric backdrop with 
an integral but contrasting roof indicating the entrance. The areas of winding 
stone paving in between the trees take the forest path as the basic configura-
ting theme.

Building and Landscape
The new crematory is a compact, almost square building, functionally ratio-
nalised but on the outside somewhat enigmatic. The western corner of the 
building, overlooking the new approach road, indicates the entrance to visitors 
and mourners, while the north side contains an entrance for funeral vehicles 
and staff. The crematory is characterised by its compact volume and uniform 
brick exterior, embraced by large, asymmetric expanses of roofing. As one co-
mes closer to the crematory these components become more distinct, most 
prominent among them being the large freestanding roof. This roof marks the 
visitors’ entrance but also provides generous shelter and space for mourners 
present during the hour-long cremation process. The intention is for individuals 
or groups of mourners to be able to leave the mourners’ room temporarily and, 
in the shelter of the roof, find peace and quiet in contact with the surrounding 
woods and with the sounds coming from them. In the end wall of the furnace 
room, next to the free-standing roof, is a doorway for special occasions. One 
of the large pine trees on the site is retained in the opening in the middle of the 
roof. The surfacing under the canopy roof is natural stone.
Alongside the road leading to the crematory, the existing trees will be thinned 
out to create a pillared wood of pine trees. Otherwise the existing stands will 
be left untouched for the most part, the aim being to preserve the surroundings 
as untamed woodlands to the greatest extent possible.

The visitor approaching on foot or by car first enters the newly made asphalt 
road and then, in the glade where the building becomes fully visible, crosses 
the wide stone paving which winds through the trees and up to the crematory. 
In this progress towards the crematory, the new road passes by the former 
asphalted car park, which is now replaced with new ground vegetation of ling 
and blueberry. Benches are set out by the roadside. The stone-paved areas, 
on a level with the asphalt, consist of granite blocks measuring about 150x300 
mm. The stones are packed closest together beside the road, petering out in 
tree positions and at certain open expanses of lawn. The density of the stone 
paving by the roadside makes it also serviceable as a carriageway and turning 
point for cars and taxis.

The lighting along the road and up to the crematory is highly important. At the 
turning-off and along the new road it will take the form of park lampposts. Bol-
lard versions of the same lighting will be installed by the stone-paved areas in 
front of the crematory. Along the north side of the crematory, by the entrance to 
the Reception Hall, the same lighting fittings will be mounted on brackets.

To minimise the impact of roads and turning points on the landscape, funeral 
and utility vehicle traffic will be one-way, exiting at Östanvindsvägen.

Workplace and Facilities for Mourners
The plain outer volume of the crematory contains internal room sequences with 
noticeable variation and dynamic. The sequence between the top-lit reception 
hall via the moderate height of the refrigeration rooms to the bright and spa-
cious facility of the furnace room is one such example. Apart from making the 
building technically efficient, the purpose of these room configurations is to 
offer workplaces with an atmosphere of light and dignity.

The reception hall is on the north side of the building, out of sight of visitors. 
Its outer zone comprises the roofed entrance where floral decorations can be 
removed from the coffin and placed in receptacles on the outside of the en-
trance. (The same receptacles can also be used from the outside.) The inner, 
top-lit reception hall gives access to all refrigeration rooms, registry and other 
facilities.

Administrative and staff facilities form a coherent unit which has good contact 
with the Reception Hall, furnace hall and office. These facilities are grouped 
round an atrium which provides overview, contact with the surrounding trees 
and a sheltered patio for warm summer days.

The furnace hall is the larges room in the building. It is lit from the south and 
has visual contact with the wooded hill on the south side of the crematory. The 
individualised roof of this hall gives it character, creating a recognisable relation 
between the interior and the building’s outer roof design.

The facilities for mourners and next-of-kin comprise the mourners’ room next to 
the furnace room and the ceremonial room for urn collection. These two rooms 
adjoin the office and are reached through a single entrance and waiting room 
overlooking the outdoor room under the canopy roof.

Building Design and Materials
Within the ostensibly homogeneous volume of the crematory, many different 
materials merge to form a coherent but multi-faceted building. The framework 
is in-situ cast concrete, special care being devoted to the furnace room, using 
concrete with white cement and Dolomite ballast.
The exterior has a cladding of hard-fired, dark brown Kolumba brick, manufac-
tured by the Danish firm of Petersen. This long-narrow brick is laid with a bond 
endowing the robust material with a virtually textile appearance. To underscore 
the uniform idiom of the crematory, the roof is made of the same hard-fired 
brick as the façades, but the tiles are laid with their flat sides in mortar above a 
layer of concrete topping with foam glass insulation underneath. 
For further definition of the building’s tectonic qualities, the façade cornice 
is reinforced with a 2-course coping of concrete. This detail accentuates the 
meeting of roof and wall, and the inside of the coping is fitted with a stainless 
cornice channel (see detail). 
The free-standing roof in the western corner of the crematory conforms closely 
to the volume indicated by the surrounding brick building, but the roof is of deal 
heartwood from the site. Tectonically the roof is abstract, with a uniform, con-
sistent alignment of all the roof joists. In its untreated state, the roof will soon 
acquire a grey-patinated surface.

Recycling 
The wooden canopy roof may be made of heartwood from some of the spruce 
trees which will have to be felled. Should this be possible, the stone paving 
areas in front of the crematory can be laid with stone extracted from the large 
shaft which will have to be made in the bedrock to accommodate the basement 
storey. A rock shaft of this kind demands time, care and planning but will on the 
other hand hark back to earlier land and quarrying work at the cemetery. This 
work will make an instructive example of everyday recycling.

Expansion
The crematory layout is prepared for a future expansion with the addition of one 
more furnace, involving a minimum of new construction activities. We recom-
mend that the facilities for ash preparation, urn handling and urn storage make 
way for an additional furnace, the underlying basement storey of which will 
already be constructed during the first phase. With a longer furnace hall a con-
nection is made to an additional cold store. Subsequently an extension for ash 
preparation, urn handling and urn storage can be constructed on plinths which 
can already be put in place during the initial construction phase.
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Area 
Total byggnadsarea  ovan mark (Bya):  1401 m2

Total byggnadsarea, inklusive källare :  2164 m2   

 Area
Total floor space above ground:  1,401 sq. m.
Total floor space, basement included: 2,164 sq. m.
  


