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Inledning
Skogkyrkogården är en världsberömd anläggning och har 
varit en ikon och förebild för många begravningsplatser 
alltsedan den togs i bruk på 20-talet. Dess arkitektur och 
landskap har varit till stöd för människor i deras sorg och 
avsked. Skogskyrkogården har vårdats och använts av 
stockholmarna med vördnad för den unika och storslaget 
gestaltade platsen. År 1994 upptogs Skogskyrkogården på 
FN-organet UNESCOs världsarvslista.

I maj 2009 tog Stockholms stad beslut att inbjuda till 
en tävling om en ny krematorieanläggning vid Skogskyr-
kogården. Den befintliga anläggningen som uppfördes 
i slutet av 1930-talet har tjänat ut. Över 300 000 kistor 
med avlidna har kremerats sedan starten. Anläggningen 
klarar inte morgondagens förväntade krav – miljömässigt 
och arbetsmiljömässigt. Att bygga ett nytt krematorium 
i nära anslutning till Skogskrematoriet har bedömts, av 
kyrkogårdsförvaltningen i samråd med de antikvariska 
myndigheterna, som den bästa lösningen för att värna arvet 
efter Gunnar Asplund samtidigt som krematorieverksam-
heten kan fortsätta på Skogskyrkogården. Ambitionen för 
projektet är att den nya anläggningen ska addera till den 
ursprungliga kompositionen och ha samma arkitektoniska 
höjd som det ursprungliga verket.

Stockholms kyrkogårdsförvaltning inbjöd i februari 
2009 till en prekvalificering för att välja ut fem arkitekter 
att delta i den inbjudna tävlingen om ett nytt krematorium 
på Skogskyrkogården i Stockholm. Av de 58 kompletta lag 
som anmälde intresse valde kyrkogårdsförvaltningen ut 
fem lag att delta i den inbjudna tävlingen.

Utöver de grundkrav som ställdes på företagens ekono-
miska tillförlitlighet och organisation begärdes för denna 
speciella uppgift en beskrivning av arkitektens förhåll-
ningssätt till Skogskyrkogården och Gunnar Asplunds och 
Sigurd Lewerentz arkitektur, genomförda referensprojekt 
av betydelse för uppgiften samt förslag till en projektor-
ganisation för ett genomförande. Urvalet av företag utgick 
strikt efter dessa kriterier. Genom granskningen av de olika 
förhållningssätten till Skogskyrkogården och de redovisade 
referensprojekten kunde en god bedömning av vilka arki-
tekter som var lämpligast för uppgiften göras. 

De fem arkitektkontor som inbjöds att delta i tävlingen 
var: 
•  Caruso St John Architects LLP, Storbritannien
•  White Arkitekter AB, Sverige
•  BIG ApS, Danmark / Topotek 1, Tyskland
•  Johan Celsing arkitektkontor AB, Sverige / Müller Illien 

Landschaftarchitekten, Schweiz
•  Tadao Ando Architects & Associates, Japan / KacicLidén 

Landscape Architect, Italien
Samtliga inbjudna arkitekter deltog i ett startmöte på 

Skogskyrkogården den 10 juni 2009.

Tävlingens syften är:
• Att få fram ett förslag på en ny krematoriebyggnad som 

övertar krematoriefunktionerna från Skogskrematoriet. 
Byggnaden, dess placering och dess omgivning ska 
gestaltas med samma omsorg och med samma arkitek-
toniska medvetenhet som Asplund och Lewerentz hade i 
sina arbeten på Skogkyrkogården, klara de funktionella 
kraven inom en begränsad budget och ligga inom ramen 

Introduction
The Woodland Cemetery is a world-famous creation that has 
been an icon and inspiring example to many burial places ever 
since it was first inaugurated in the 1920s. Its architecture and 
landscaping have given support to people at moments of grief 
and parting. The Woodland Cemetery has been cherished and 
used by the people of Stockholm in a spirit of veneration for 
a place both unique and grandly conceived. In 1994 it was 
inscribed on the UNESCO World Heritage List.

In May 2009 the City of Stockholm resolved to invite 
architects to take part in a competition for a new crematory 
at the Woodland Cemetery. The present facility, erected at the 
end of the 1930s, has served its turn. More than 300,000 cof-
fins and their bodies have been cremated since the facility first 
opened, and it will be unequal to the anticipated requirements 
of the future as regards both environmental performance and 
working conditions. Building a new crematory in close pro-
ximity to the Woodland Crematorium (Skogskrematoriet) has 
been judged by the Cemeteries Administration, in consultation 
with the heritage conservation authorities, to be the best way 
of preserving Gunnar Asplund’s legacy while at the same time 
enabling crematory activities to continue at the Woodland 
Cemetery. The aim of the project is for the new facility to add 
to the original composition and to be of the same architectural 
calibre as the original work.

In February 2009 the City of Stockholm Cemeteries Ad-
ministration issued invitations to a prequalification to select 
five architects to take part in the invited competition for a new 
crematory at the Woodland Cemetery in Stockholm. Out of 
the 58 complete teams expressing interest, the Administration 
selected five to participate in the invited competition.

In addition to the basic requirements stated concerning 
the financial dependability and organisation of the practices, 
this particular assignment also required a description of the 
architect’s relation to the Woodland Cemetery and the archi-
tecture of Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz, reference 
projects completed and of relevance to the task, and proposals 
concerning a project organisation for implementation purpo-
ses. The selection of practices proceeded in strict accordance 
with these criteria. By examining the different attitudes to the 
Woodland Cemetery and the reference projects presented, a 
good assessment could be made as to which architects were 
best suited for the task.

The following five practices were invited to participate in 
the competition: 
•  Caruso St John Architects LLP, UK
•  White Arkitekter AB, Sweden
•  BIG ApS, Denmark / Topotek 1, Germany
•  Johan Celsing arkitektkontor AB, Sweden / Müller Illien 

Landschaftarchitekten, Switzerland
•  adao Ando Architects & Associates, Japan / KacicLidén 

Landscape Architect, Italy

The purpose of the competition is:
• To select a design for a new crematory building which will 

take over the present crematory functions of the Woodland 
Crematorium. The building, its positioning and surroun-
dings are to be designed with the same care and with the 
same architectural awareness as were devoted to the 
Woodland Cemetery by Asplund and Lewerentz, meet the 
functional requirements on a limited budget and conform 
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för begravningsplatsens och världsarvets förutsätt-
ningar.

•  Att upphandla arkitekt- och landskapsarkitekttjänster 
för fortsatt uppdrag.

Tävlingsuppgiften är att ge förslag på en krematoriebygg-
nad och den anslutande utemiljön inom tävlingsområdet. 
Fokus för den arkitektoniska och gestaltningsmässiga 
uppgiften ligger på att utforma en byggnad som kan ingå 
i den helhetskomposition som över tiden formades av 
Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz på Skogskyrko-
gården.

Krematoriet ska i mötet med anhöriga och sörjande 
ha en symbolisk och sakral verkan som präglas av stillhet 
och värdighet. Det nya krematoriet kommer att överta 
krematoriefunktionerna från Skogskrematoriet i enlig-
het med det tekniska och logistiska program för dessa 
funktioner som kyrkogårdsförvaltningen fastställt och på 
den plats vid sidan om Skogskrematoriet som program-
met anvisar.

Juryn har bestått av:
•  Arkitekt SAR/MSA Per Kallstenius, stadsarkitekt, 

juryns ordförande
•  Mats Larsson, förvaltningschef, Kyrkogårdsförvalt-

ningen
•  Christer Knutås, teknisk chef, Kyrkogårdsförvaltningen
•  Ann-Charlotte Backlund, stadsantikvarie
•  Arkitekt SAR/MSA Erik Wikerstål, utsedd av Sveriges 

Arkitekter
•  Landskapsarkitekt LAR/MSA Thorbjörn Andersson, 

utsedd av Sveriges Arkitekter
Juryns sekreterare har varit arkitekt SAR/MSA Kata-

rina Nilsson.
Juryn har till sin hjälp i bedömningen av funktioner, 

kostnader och genomförande tillfrågat projektledare 
Hartmut Dombrowe Örebro Byggplanering AB, arkitekt 
SAR/MSA Per Nyström, Scheiwiller Svensson arkitekt-
kontor AB, kalkylatorerna BK Beräkningskonsulter AB 
och M.e. Byggkonsult.

Juryn har genomfört ett studiebesök vid Bispebjerg 
Krematorium i Köpenhamn.

Juryn har träffats fem heldagar. 

Juryn har bedömt förslagen efter i programmet angivna 
kriterier: 
•  Arkitektonisk kvalitet. Av avgörande betydelse är rela-

tionen till det ursprungliga arkitektoniska verket och till 
landskapet samt byggnadens egen gestaltning.

•  Relation till Skogskyrkogården och dess status som 
världsarv.

•  Funktion. Mötet mellan byggnad och människor, ar-
betsmiljö och logistik utifrån den föreliggande tekniska 
beskrivningen.

•  Genomförbarhet, inklusive byggnadskostnader samt 
förväntade drift- och underhållskostnader.

 
Sammanfattande kommentarer

Juryn har använt sina möten till en omfattande genomlys-
ning av alla förslag. Det är inte bara i bedömningen av 
de enskilda förslagen utan också i jämförelsen mellan 
dem som juryn bygger upp kunskap om projektets och 

to the preconditions determined by both the cemetery and 
World Heritage site listing.

• To procure architectural and landscaping services for 
ongoing assignments.

The competition brief is to propose a crematory building and 
its immediate surroundings within the competition site. The 
focus of the architectural and design-related brief is on desig-
ning a building which can enter into the architectural tradition 
which Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz evolved at the 
Woodland Cemeterium with the passing years. 

In its encounter with family and mourners, the crematory 
must have a symbolic and sacred impact distinguished by 
tranquillity and dignity. The new crematory will take over the 
present crematory functions of the Woodland Crematory in 
keeping with the technical and logistical programme which 
the Cemeteries Administration has defined for those functions 
and on the site, next to the Woodland Crematorium, which the 
programme indicates.

The jury comprised: 
• Per Kallstenius, architect SAR/MSA, City Architect, Chair
• Mats Larsson, Senior Administrative Officer, Cemeteries 

Administration
• Christer Knutås, Technical director, Cemeteries Adminis-

tration
• Ann-Charlotte Backlund, Conservation Director, Stock-

holm City Museum
• Erik Wikerstål, architect SAR/MSA nominated by the Swe-

dish Association of Architects
• Thorbjörn Larsson, landscape architect LAR/MSA, nomi-

nated by the Swedish Association of Architects
Secretary to the jury: Katarina Nilsson, architect SAR/

MSA.
In its assessment of functions, costs and implementation, 

the jury was assisted by project leader Hartmut Dombrowe, 
Örebro Byggplanering AB, Per Nyström, architect SAR/MSA, 
Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB, Kalkylatorerna BK 
Beräkningskonsulter AB and M.e. Byggkonsult.

The jury went on a field trip to the Bispebjerg Cremato-
rium, Copenhagen.

The jury held 5 whole-day meetings.

The jury judged the entries in accordance with the criteria 
stated in the programme:
• Architectural quality. Relation to the original architectural 

work, to the landscape and to the design of the building 
itself is of decisive importance.

• Relation to The Woodland Cemetery and its World Heritage 
Site status

• Function. Tthe building-people interface, health and safety 
and logistics with reference to the present technical des-
cription.

• Feasibility, including construction costs and anticipated 
running and maintenance costs.

Comments in brief

The jury devoted its meetings to a comprehensive scrutiny of 
all entries. It is not only through assessment of the individual 
entries but also by comparing them that the jury builds up 
knowledge concerning the possibilities of the project and the 
entries. Since the entries received represent several diffe-
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förslagens möjligheter. Eftersom de inkomna förslagen 
representerar flera olika förhållningssätt till platsen och till 
uppgiften med en variation av arkitektoniska uttryck har 
tävlingsprogrammet prövats från flera olika utgångspunk-
ter. 

Bedömningen omfattar givetvis relationen till platsen, 
den arkitektoniska formen och funktionerna, men en viktig 
fråga i bedömningsarbetet har också varit hur de tek-
niska lösningarna kan organiseras och integreras med den 
arkitektoniska formen samt förslagens genomförbarhet. 
Kyrkogårdsförvaltningen har som byggherre ställt väsentlig 
kompetens till juryns förfogande kring krematoriets funk-
tioner. Detta har berikat juryns diskussioner, och den kun-
skap som byggts upp i tävlingsförslagen och i juryns arbete 
kring projektets utvecklingsmöjligheter kommer att vara 
värdefull i den fortsatta projekteringen. Juryns bedöm-
ningsarbete har lett till en väsentligt utökad kunskap om 
uppgiften vilken legat till grund för den slutliga vägningen 
av förslagens olika kvaliteter och förutsättningar för ett 
genomförande. Det bör understrykas att alla förslagen har 
prövats inför juryns slutliga beslut. Juryutlåtandet ska ses 
som ett program för fortsättningen och det ska finnas kun-
skap att hämta i det. När det gäller det vinnande förslaget 
beskriver utlåtandet kvaliteter som är viktiga att värna i 
det fortsatta arbetet, men det tar också upp aspekter som är 
väsentliga att utveckla vid ett genomförande.

Juryn vill rikta ett tack till de medverkande arkitekter-
na för deras kompetenta arbete med att utveckla tävlings-
programmet till bedömningsbara byggnadsförslag. 

Juryns generella bedömningar

Skogskyrkogården är landets främsta landskapsmonument 
och dess största värde ligger i helhetskompositionen som 
den utvecklades från tävlingsförslaget 1919 fram till det 
Skogskyrkogården färdigställdes på 40-talet. En viktig 
kvalitet är att landskapet är utgångspunkten för kompo-
sitionen och att kapellanläggningarna underordnar sig 
helheten. I tävlingsprogrammet stod att den nya byggnaden 
ska ha en tydlig relation till och respekt för Skogskyrko-
gården samt att den nya byggnaden inte ska vara en enskild 
märkesbyggnad, utan i första hand en bruksbyggnad med 
ett sakralt uttryck som ingår i Skogskyrkogårdens helhets-
komposition. 

En förutsättning för de tävlandes arbete och juryns be-
dömning var att byggnaden ska vara placerad och utformad 
så att Skogskyrkogårdens status som världsarv kan bestå.

I UNESCOs motivering till att uppta Skogskyrkogården 
på världsarvlistan står att: 

”Skogskyrkogården är ett utomordentligt framstående 
exempel på ett gestaltat kulturbärande landskap som rym-
mer såväl ursprunglig natur och vegetation som arkitekto-
niska element och därigenom frammanande en miljö som 
på ett fulländat sätt tjänar sitt syfte som begravningsplats.”

Att det nya krematoriet ska ha samma arkitektoniska 
höjd som Asplunds och Lewerentz verk, som det stod i 
tävlingsprogrammet, behöver inte betyda att projektet 
har igenkänningsbara referenser utan snarare att det har 
utformats med samma inlevelse och förståelse för platsen 
och verksamhetens krav uttryckt med konstnärlig känsla 
och förmåga till kommunikation med människorna som 
ska använda den.

Platsen för det nya krematoriet valdes med mycket stor 

rent approaches to the site and to the task, with a variety of 
architectural expression, the competition brief has been tested 
according to several different premises.

Needless to say, the assessment includes relation to the 
site, the architectural design and the functions, but another 
important issue for assessment has been the way in which the 
technical solutions can be organised and integrated with the 
architectural design, as well as the feasibility of the entries. 
The Cemeteries Administration, in its capacity as client, 
has placed vital competence at the jury’s disposal concer-
ning the functions of the crematory. This has enhanced the 
jury’s deliberations, and the knowledge accumulated in the 
competition entries and in the jury’s work surrounding the 
development potential of the project will be of value as further 
planning proceeds. The jury’s assessment activity has led to 
a substantial augmentation of knowledge concerning the as-
signment, which has formed the basis for the final balancing of 
the different qualities and feasibility of the entries. It should be 
emphasised that all the entries were examined before the jury 
made its final decision. The jury report is a programme for the 
continuation, and must have knowledge to offer. In the case of 
the winning entry, the citation describes qualities which it is 
important to preserve as work proceeds, but it also broaches 
essential aspects for development in the event of implementa-
tion.

The jury wishes to thank the architects taking part for 
their competent work in developing the competition program-
me into building schemes amenable to assessment.

General assessments by the jury

The Woodland Cemetery is Sweden’s foremost landscape 
monument and its greatest value consists in the holistic 
composition as it evolved from the competition entry in 1919 
to the completion of the Cemetery in the 1940s. One important 
quality is the paramountcy of the landscape in the composition 
and the subordination of the chapel facilities to the overall 
scheme. The competition brief stipulated that the new building 
was to show a clear relation to and respect for the Woodland 
Cemetery and was to be not a separate landmark building but 
primary a utility building with a sacral presence, forming part 
of the overall Woodland Cemetery composition.

One sine qua non of the entrants’ work and the jury’s 
assessment was that the new building must be positioned and 
designed in such a way that the Woodland Cemetery would 
retain its World Heritage listing.

Part of the UNESCO citation for the inscription of the 
Woodland Cemetery on the World Heritage List reads:

“The Woodland Cemetery is an outstandingly success-
ful example of a designed cultural landscape which blends 
landform and natural vegetation with architectural features 
to create a landscape that is ideally suited to its purpose as a 
cemetery.”

The new crematory being on a par with the works of Asp-
lund and Lewerentz, as the competition brief put it, need not 
mean the project having recognisable references but rather its 
having been designed with the same empathy and understan-
ding of the site and the requirements of the activity, expressed 
with artistic sensitivity and a capacity for communication with 
the people who will be using it.

The site of the new crematory was very carefully chosen. 
It is located in a woodland area which is the largest surviving 
expanse of natural forest in the Woodland Cemetery. The 



8

Från huvudentrén vid Sockenvägen syns hur den långa naturskogsfronten bildar en fond till Asplunds Skogskrematorium. 
From the main, Sockenvägen entrance one can see how the long frontage of natural woodland forms a backdrop to Asplund’s 
Woodland Crematorium.
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omsorg. Området ligger inom ett skogsområde som är det 
största bevarade naturskogspartiet på Skogskyrkogården. 
Skogsområdet utgör en visuell avgränsning mot öster för 
landskapsrummet som öppnar sig vid Skogskyrkogårdens 
huvudentré. Platsen består idag av en ganska likåldrig och 
tät blandbarrskog med en gles förekomst av äldre tallar. 
Marken utgörs delvis av berg i dagen och grunda jordlager. 

Resultatet av tävlingen bekräftar att platsen för det nya 
krematoriet är utomordentligt väl vald. Det som karaktäri-
serar Skogskyrkogården är att strukturen är mycket tydlig 
och att byggnaderna, trots landskapets dominans, inte är 
undangömda. Byggnaderna på Skogskyrkogården är sins-
emellan mycket olika. De skapar inte helhet genom analogi 
utan snarare genom kontrastverkan. Det är därför möjligt 
för en ny byggnad med ett helt eget uttryck att ingå i Skogs-
kyrkogårdens komposition. Den nya byggnaden ska tillföra 
värden och måste därför, precis som de andra byggnaderna, 
ha en egen arkitektur och uttryck sprungen ur en analys av 
dess verksamhet och relation till platsen. Platsen har gett de 
tävlande möjligheter att ge den nya byggnaden en gestalt-
ning som följer Skogskyrkogårdens grammatik samtidigt 
som den kan få ett alldeles eget uttryck. Asplund sade själv 
att ”det är bättre att följa platsens krav än tidens” vilken 
stämmer väl med juryns konklusion av bedömningen av de 
fem förslagen i tävlingen. 

Sättet man rör sig på Skogskyrkogården är en viktig 
utgångspunkt för begravningsplatsens utformning. Kompo-
sitionen inger en sällsam känsla av att platsen inlevelsefullt 
har utformats efter besökarens villkor. Under dessa rörelser 
har rummens kontraster, från det mörka till det ljusa, från 

woodland area constitutes a visual demarcation eastwards of 
the landscape space opening out towards the main Woodland 
Cemetery entrance. The site today consists of an equal-aged 
and dense mixed conifer wood sparsely interspersed with ol-
der pine trees. The land consists partly of rocky outcrops and 
shallow overburden.

The result of the competition confirms that the site for the 
new crematory has been well chosen. The Woodland Ceme-
tery is distinguished by its great structural clarity and by the 
buildings, despite the predominance of the landscape, not 
being hidden away. The buildings of the Woodland Cemetery 
are very different from each other. They create a wholeness, 
not by analogy but rather through contrasting effects, and so 
it is possible for a new building with a completely different 
expression to be included in the Woodland Cemetery composi-
tion. The new building can add qualities and must therefore, 
just like the others, have an architecture of its own and an 
expressiveness emanating from an analysis of its function and 
relation to the site. The site has given the competitors oppor-
tunities for endowing the new building with a design which 
conforms to the syntax of the Woodland Cemetery at the same 
time as it can have an idiom of its very own. Asplund himself 
said that “it is better to follow the demands of the place than 
those of the age”, which tallies closely with the jury’s conclu-
sion from its assessment of the five entries in the competition.

The way in which one moves around the Woodland 
Cemetery is an important point of departure for the design of 
the cemetery. The composition inspires a strange feeling of 
the place having been empathically designed on the visitor’s 
terms. During these movements the contrasts of the different 
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Flygfoto från 1946 som visar Asplunds ursprungliga lösning med framkörningen direkt under den yttre hallen. 
Air photo taken in 1946 and showing Asplund’s original solution, with vehicle access directly beneath the outer hall.
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det skuggade till det öppna, från det omslutna till det gräns-
lösa hanterats. Ofta rör man sig uppåt, på lätt sluttande 
mark, mot ljuset. Ingenstans är detta tydligare än under den 
korta vandring från tunnelbanan utmed norrsidans mörka, 
höga stenmur under de allvarligt tuktade lindarna, över den 
halvcirkelformade förplatsen, längs den korta uppfartsvä-
gen med sina omslutande murar och därefter i ett enda steg 
ut i en nästan exploderande, fri rymd där himmelskupan är 
tak och de mjuka, släta gräsmarkerna botten.

Hur man kommer till den nya byggnaden och hur den är 
placerad i terrängen har därför varit viktigt i bedömningen. 
Krematoriet kommer att i första hand att vara en bruks-
byggnad använd av personal och begravningsentreprenörer, 
men anhöriga kommer också att använda byggnaden. I 
analogi med Skogskyrkogårdens övriga grammatik och 
komposition har juryn särskilt diskuterat hur människor 
tar sig till byggnaden och rör sig på platsen. Den ska därför 
inte heller domineras av de biltransporter som är nödvän-
diga. Utformningen bör också medverka till att de som kör 
till platsen gör det långsamt och stilla och att körbara vägar 
bör begränsas. 

Tävlingsområdet sluttar svagt uppåt från förplatsen, i 
områdets hela sträckning rör det sig om en höjdskillnad på 
2,5 till 3 meter. De långsträckta byggnader som finns bland 
förslagen upplevs därför göra ett mycket större ingrepp i 
landskapet än de som har en mer koncentrerad utbredning. 
Kompakta byggnader har förutsättningar att mer naturligt 
och med mindre åverkan ansluta till terrängen. 

spaces are managed, from the dark to the bright, from the 
shaded to the open, from the enclosed to the boundless. Often 
one moves upwards, on gently sloping round towards the light. 
Nowhere is this more apparent than during the short walk 
from the underground station along the high, dark stone wall 
on the north side beneath the strictly pruned lime trees, across 
the semicircular forecourt, along the short access road with its 
enclosing walls and then in a single step into an almost explo-
sive, free space where the vault of heaven is an ceiling and the 
soft, smooth lawns are ground.

The way in which one arrives at the new building and the 
way it is positioned on the site have therefore been important 
factors of assessment. The crematory will in the first instance 
be a utility building used by staff and funeral contractors, 
but it will also be used by families and mourners. In keeping 
with the general grammar and composition of the Woodland 
Cemetery, the jury have particularly discussed how people 
will make their way to the building and move about on the site. 
Accordingly, the site must not be dominated by the necessary 
vehicular transport operations. Its design should also help 
persons driving to the place to do so slowly, and tranquil, 
viable roads should be limited.

The competition site slopes gently upwards from the 
forecourt, the difference in height from beginning to end being 
between 2.5 and 3 metres. In the case of the long buildings oc-
curring among the entries, this has the effect of making them far 
more obtrusive in the terrain than they would be more a more 
concentrated configuration. Compact buildings have a potential 
for hugging the terrain more natural and less interferingly.
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Inre logistik och arbetsmiljö
Ambitionen för det nya krematoriet är att det ska ha en hög 
funktionell och arbetsmiljömässig standard. Den huvud-
sakliga funktionen kommer att vara själva kremeringen 
för vilken det finns en angiven process med höga miljö-
mässiga krav. Byggnaden ska också ge stöd för ett värdigt 
omhändertagande av de avlidna och att anhöriga ska kunna 
beredas möjlighet att delta i själva kremeringsmomentet. 

För att ge personalen stöd till ett etiskt arbetssätt är 
det viktigt att arbetsmiljöns utformning och estetik stöder 
detta. I ett modernt krematorium är det nödvändigt med 
ljusa lokaler och det är viktigt med dagsljus och utblickar 
där personalen befinner sig. Denna verksamhet ska också 
tåla insyn i vissa delar. Ett krematorium ska fungera för 
en process med tydliga flöden och ett relativt komplicerat 
tekniskt system. Tunga transporter, höga temperaturer och 
avgaser ska hanteras och avancerad teknisk utrustning ska 
kunna underhållas och bytas ut. Juryn har gjort en nog-
grann analys av logistiken i de olika tävlingsförslagen. De 
kompakta lösningarna har förutsättningar att göra arbets-
platsen lättarbetad med relativt korta sträckor att gå och 
transportera kistorna. De utsträckta lösningarna medför 
inga fördelar som kompenserar för de längre transport-
sträckorna. Krematoriet ska vara välkomnande för anhö-
riga men de ska inte passera kisttransportvägar och rum 
där andras kistor förvaras. Det är bäst när de anhöriga som 
vill se kremeringen ser insättningen från sidan och slipper 
se kistans möte med elden.  

De tävlande har bemödat sig att uppfylla kraven i täv-
lingsprogrammet. Juryn har bedömt att eventuella brister 
därvidlag i de flesta fall kan hanteras och utvecklas i en 
fortsatt process. Ett exempel på detta är att den tekniska 
utrustning som krävs i krematoriet och som till stor del 
har placerats i källare måste kunna underhållas och bytas 
ut. En lösning som är relativt vanlig i andra moderna 
krematorier är ett dolt ”schakt” i marken vid sidan om 
byggnaden som grävs upp och återställs vid byten och re-
parationer. Detta är inte en acceptabel lösning då den gör 
sådana byten både komplicerade och kostsamma. Helst 
ska det finnas en permanent lösning med hiss, lyftbord 
eller egen entré. 

Ackumulatorerna för hetvatten är sex meter höga vilket 
några av förslagsställarna inte uppfattat. Detta går dock 
att lösa då de kan placeras vid sidan om byggnaden och 
grävas eller sprängas ned. Ackumulatorerna måste kunna 
underhållas och bytas ut. I tävlingsprogrammet saknades 
en tydlig beskrivning av den kylfläktsanläggning som ska 
användas under sommarhalvåret. Juryarbetet har visat att 
det är bäst att söka en samordnad placering med ackumula-
torerna vid sidan av byggnaden där de är lätt åtkomliga för 
service och byten. 

Berget ligger relativt ytligt på platsen och det inne-
bär sprängningar i terrängen särskilt för de förslag som 
ligger inom tävlingsområdets sydöstra del. Flera förslag 
har placerats på ett sådant sätt att sprängningar ganska 
djupt i terrängen blir nödvändiga. Särskilt placeringen av 
källardelen kommer att spela roll för projektets kostnader. 
Juryn bedömer att de flesta förslag kan förskjutas något 
och därigenom kan kostnaderna minskas. 4 meter är en 
ideal rumshöjd för både huvudplan och källarvåning. De 
förslag som inte har denna höjd skulle fördyras i en fortsatt 
bearbetning.

Den efterfrågade möjligheten till framtida expansion 

Internal logistics and work environment
The aim is for the new crematory to be of a high standard, 
both functionally and in terms of occupational safety and 
health. Its main function will be the actual cremation, for 
which there is a predefined process with exacting environme-
ntal requirements. The building must also provide support for 
dignified treatment of the deceased, and mourners must have 
the option of attending the actual cremation.

To support an aesthetic working approach on the part of 
the staff, it is important that the design and aesthetic of the 
work environment should contribute towards this end. Bright 
premises are necessary in a modern crematory, and daylight 
and outward vistas are important considerations in places 
frequented by the staff. This activity must also tolerate insight 
in certain respects. A crematory must be able to cope with 
a process involving clear flows and a relatively complicated 
technical system. Heavy transport operations, high temperatu-
res and flue gases must be coped with and advanced technical 
equipment must be amenable to maintenance and replace-
ment. The jury has carefully analysed the logistics of the vari-
ous competition entries. The compact solutions have prospects 
of making the workplace easily managed, with relatively 
short distances for walking and for conveying the coffins. The 
extensive solutions do not confer advantages offsetting the 
longer transport distances. The crematory must be welcoming 
to mourners but the mourners are not to cross coffin transport 
routes and rooms where other coffins are stored. The best 
arrangement is for mourners wishing to see the cremation to 
see the insertion from the side and to be spared witnessing the 
coffin’s encounter with the flames.

The competitors have been at pains to meet the requi-
rements of the competition brief. The jury has found that if 
there are shortcomings in this respect they can in most cases 
be dealt with and developed in an ongoing process, one such 
example being that the technical equipment which is requi-
red in the crematory and which to a great extent has been 
placed in a basement must be amenable to maintenance and 
replacement. One relatively common solution in other modern 
crematories is a hidden “shaft” in the ground to one side of 
the building which is excavated and reinstated in connection 
with replacements andf repaired. This is not an acceptable 
solution, because it makes such changes both complicated and 
expensive. There ought preferably to be a permanent solution 
in the form of an elevator or lifting table.

The hot water accumulators are 6 meters high, a point 
which has eluded some of the competitors. This can be solved, 
however, in that they can be placed to one side of the building 
by being excavated or blasted down. The accumulators which 
operate under pressure must be amenable to maintenance and 
replacement. The competition brief lacked a clear description 
of the cooling fan installation to be used for cooling the instal-
lation during the summer season. Just as with the accumula-
tors, the work of the jury has shown that the best solution is to 
try and find a co-ordinated position for them to one side of the 
building, where they will be readily accessible for servicing 
and replacement.

The bedrock is relatively close to the surface at this point, 
which will mean blasting operations in the terrain, especially 
for the schemes located in the southeastern part of the com-
petition site. Several proposals have been positioned at points 
where blasting operations will be needed quite deep into the ter-
rain. In particular, the positioning of the basement section will 
make a difference to the project costs. The jury finds that most 
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som begärdes i programmet har juryn bedömt ha en sekun-
där betydelse.

Ytor

I programmet angavs en funktionsyta, utom kommuni-
kationsytor osv, på 1.355 m2.  Utgångskalkylen bygger på 
en BTA 1.540 m2 – vilket innebär en omvandlingsfaktor 
på 1.14 och ger en mycket effektiv och kompakt lösning. 
Platsen och kravet på att byggnaden både ska utformas med 
samma omsorg som de övriga byggnaderna på Skogskyrko-
gården samt att den nya byggnaden ska ha hög funktionell 
och arbetsmiljömässig standard gör det svårt att gestalta 
en ytmässigt så effektiv byggnad. Förslagen redovisar 
ytor mellan 1.900 och 2.500 m2 BTA inklusive tekniska 
utrymmen. Under bedömningen har juryn konstaterat att de 
tekniska ytorna bör öka till 600 m2 istället för de 440 m2 
som angavs i programmet. 

Kostnader

I tävlingsförutsättningarna ingick en budget för byggna-
den på 50 miljoner kronor. Hela budgeten för projektet är 
beräknad till 67 miljoner kronor inklusive byggherre- och 
projektledningskostnader, exklusive den tekniska utrust-
ningen. I denna budget ingår inte de markkostnader som 
kommer att uppstå för angöring och sprängning på platsen. 
I programbudgeten fanns inte heller kostnader för spräng-
ningen för kulverten till det ursprungliga krematoriets 
skorstenar, som kostar ungefär lika mycket i alla förslag.

Två oberoende firmor har gjort kalkyler på kostnaderna 
för de olika tävlingsförslagen, dessa kalkyler har sedan 
stämts av och jämkats. Kalkylen har gjorts på dagens 
byggkostnader och visar skillnader mellan förslagen. Ytans 
storlek står för den största skillnaden i kostnader mellan 
förslagen vilket innebär att yteffektiva lösningar som regel 
är billigare. En uppskattning av förslagens kostnader har 
också gjorts för de förändringar som kan komma att ske 
vid ett tänkt utförande. Exempelvis har kostnader dragits 
av för överdimensionerade teknikutrymmen och lagts 
till för att öka höjden i källarutrymmen. Juryn har också 
begärt redovisningar av kostnaderna för vissa specifika 
lösningar. 

 

of the schemes can be displaced somewhat, thereby reducing 
expenditure. Four metres is an ideal headroom for both main 
storey and basement. The schemes not having this headroom 
would be rendered more expensive by further processing.

The scope for future expansion called for in the brief has 
been judged by the jury to be of secondary importance.

Areas

The brief indicated a functional area, exclusive of com-
munication areas etc., amounting to 1,355 sq. m. The initial 
calculation is based on a gross floor space of 1,540 sq. m., 
which implies a conversion factor of 1:14 and makes for a very 
efficient, compact solution, The site and the requirement of 
the building being designed with the same care as the other 
Woodland Cemetery buildings, plus the new building being of 
a high standard in terms of function and occupational safety 
and health, makes it hard to design such a building so econo-
mical of space. The entries present areas of between 1,900 and 
2,500 sq. m. gross floor space, technical facilities included. In 
the course of its assessment the jury has noted that the techni-
cal spaces should be increased to 600 sq. m. instead of the 400 
sq. m. indicated in the brief.

Expenditure

The terms of the competition included a building budget of 
MSEK 50. The entire project is budgeted at MSEK 67, inclu-
ding client and project management costs but exclusive of 
technical equipment. This budget does not include the ground 
costs entailed by adjoining and blasting operations on site. 
Nor did the programme budget include the cost of blasting 
operations for the culvert to the chimneys of the original cre-
matorium, a cost of which is roughly the same in all entries.

Two independent firms have prepared calculations of the 
cost of the various competition entries, and these calculations 
were subsequently compared and adjusted. The calculation is 
based on present-day construction costs and reveals differen-
ces between the entries. The amount of area accounts for the 
biggest difference in costs between the entries, which means 
that space-saving solutions are generally cheaper. An estimate 
of the costs of the entries has also been prepared regarding 
the changes which a notional implementation may entail. For 
example, costs have been deducted for oversized service faci-
lities and added for increased basement storey headroom. In 
addition, the jury has requested costing accounts for certain 
specific solutions.
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Juryn har enhälligt beslutat att utse En sten i skogen till 
vinnare i tävlingen och rekommenderar projektet för utfö-
rande. 

Per Kallstenius, stadsarkitekt, juryns ordförande

Mats Larsson

Christer Knutås

Ann-Charlotte Backlund

Erik Wikerstål

Thorbjörn Andersson

The jury has unanimously resolved to declare A Stone in the 
Forest the winner of the competition and recommends the 
project for realisation.

Per Kallstenius, City Architect, Jury Chairperson

Mats Larsson

Christer Knutås

Ann-Charlotte Backlund

Erik Wikerstål

Thorbjörn Andersson
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Individuella bedömningar Individual assessments
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Första pris:

EN STEN I SKOGEN
Förslagsställare: Johan Celsing Arkitektkontor.
Johan Celsing, ansvarig.
Stefan Andersson, Eyvind Bergström, Sven Etzler, Carl 
Wärn, Stina Johansson. Lotta Braathen, modellbyggare. 
I samarbete med Müller Illien Landschaftsarkitekten, Rita 
Illien.

En sten i skogen är det förslag som bäst förstår Skogskyr-
kogårdens helhet och som mest lyhört lyssnar till platsen. 
Projektet lägger ytterligare en karaktärsfull del till Skogs-
kyrkogårdens helhetsupplevelse. En sten i skogen skapar 
en vandring i såväl ett inre som yttre landskap.  

Förslaget En sten i skogen fogar in sig i Skogskyrkogår-
dens säregna byggnadsensemble utan att repetera, imitera 
eller ens referera till tidigare byggnader. Det har sin egen 
sort, karakteriserad av en förfinad enkelhet, en jordnära 
känsla i såväl form, färg som tyngd med en arkitektur som 
närmar sig det asketiska. 

Juryn har lagt vikt vid att upplevelsen av den nya kre-

First prize

A STONE IN THE FOREST
Entrant: Johan Celsing Arkitektkontor.
Johan Celsing, responsible.
Stefan Andersson, Eyvind Bergström, Sven Etzler, Carl 
Wärn, Stina Johansson. Lotta Braathen, model. 
In co-operation with  Müller Illien Landschaftsarkitekten, 
Rita Illien.

A Stone in the Forest is the entry which best understands 
the wholeness of the Woodland Cemetery and listens to the 
site with the greatest empathy. The project adds one more 
character-laden part to the Woodland Cemetery experience. A 
Stone in the Forest creates a journey in both an internal and an 
external landscape.

The proposal A Stone in the Forest merges with the 
Woodland Cemetery’s distinctive array of buildings without 
repeating, imitating or even alluding to earlier buildings. It is 
sui generis, characterised by a refined simplicity, a down-to-
earth feeling of form, colour and weight, with an architecture 
verging on the ascetic.
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matorieanläggningen inte börjar vid entréporten utan långt 
utanför, någonstans på de omgivande vägarna. För många 
besökare är själva närmandet en erfarenhet vari sorg och 
tröst ska mötas och den erfarenheten måste få ta lite tid. I 
förslaget En sten i skogen sker närmandet till huset på ett 
lågmält, nästan trevande sätt. Skogen har gjorts till en del 
av upplevelsen. Byggnaden ligger sluten och samlad och 
knappast skönjbar från förplatsen. Efter hand viker vägen 
som går upp mot byggnaden av. Skogen blir nu glesare och 
marken börjar försiktigt stensättas med plattor och bjuder 
in gående mot byggnadens monolitiska fasad med en tydlig 
entré under en träloggia. Nivåskillnaden mellan förplatsen 
och byggnaden är nästan tre meter och man rör sig framåt 
men samtidigt också uppåt på det sätt som är så typiskt för 
Skogskyrkogården.

Anloppet mot krematoriebyggnaden har här getts en 
lågmäld regi som är kongenial med Skogskyrkogårdens 
övergripande stämning. Den korta färden genom skogen 
påminner på så vis om vandringen fram till Skogskapellet. 
En sten i skogen är ett förslag som lyfter fram de lågmälda 
värdena och därmed också det förslag som bäst hittat fram 
till sin egen ton i den sammanlagda stämma som slagits an 
i ursprungsverket. 

Idag är kremeringens roll i vår kultur sådan att den säl-
lan besöks av anhöriga. I andra kulturer är ritualerna kring 
kremeringen annorlunda. Kanske kommer traditionerna att 
förändras så att fler anhöriga vill följa den döda också till 
denna slutpunkt. Om man tänker sig att de anhöriga tar av-
sked såväl i kapell som vid själva kremeringen är det ange-

The jury has attached importance to the experience of the 
new crematory facility commencing, not at the entrance but at 
a distance from it, somewhere along the surrounding paths. To 
many visitors, the actual approach is an experience in which 
grief and consolation must come together, and that experience 
must be allowed to take a little time. In A Stone in the Forest, 
the approach to the building is subdued, almost hesitant. The 
forest has been made part of the experience. The building lies 
secretive and compact, barely discernible from the forecourt. 
Gradually the path towards the building turns away. Now the 
forest thins out, the ground begins to be discreetly paved with 
slabs, inviting those approaching the monolithic façade of the 
building, with its distinct entrance beneath a wooden loggia. 
The difference in level between the forecourt and the building 
is nearly 3 metres, and one moves forwards but at the same 
time also upwards, in the manner so typical of the Woodland 
Cemetery.

The approach to the crematory building has here been 
given a soft-spoken setting which accords with the general 
ambience of the Woodland Cemetery. The short journey 
through the woods is in this way reminiscent of the journey to 
the Woodland Chapel. A Stone in the Forest is a scheme which 
highlights the gentle values and, accordingly, the scheme 
which succeeded best in finding its own key in the composite 
voicing of the original work.

The role of cremation in our culture today is such that it 
is seldom attended by relatives. In other cultures cremation 
functions differently. Perhaps traditions will change in such a 
way that more relatives will want to also accompany the de-

Plan 1:400
Plan 1:400
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läget att dessa två ceremonier omges av skilda arkitektonis-
ka uttryck. Kapellet bär stråk av andlighet, uppåtstigande, 
och krematoriet kan få drag av återgång. En sten i skogen 
gestaltar en sådan ceremoniell sekvens. I förslaget har 
jorden och marken fått ge tydliga avtryck. En sten i skogen 
har försetts med ett anslag av sammangjuten symbolisk och 
konkret verklighet som uppfattas som tröstande.

Byggnaden är kongenial för platsen både när det gäller 
materialval, färg och form. Genom den fasade volymen helt 
klädd i tegel kan byggnaden ses som sprungen ur platsen.  
Byggnaden kommer att än mer smälta in i landskapet när 
tallarnas barr lägger sig på taket och mossan växer på 
fasaderna i den fuktiga miljön. Byggnadens elegans bygger 
på att yttersta omsorg ägnas detaljeringen i projekteringen 
och vid utförandet. Den konsekventa tegelbeklädnaden i 
fasader och tak behöver få en detaljering och skärpa för 
att byggnadens hela potential och kvalitet ska blomma ut. 
Det är helt unikt att taket i själva verket har en golv- eller 
terrasskonstruktion som gör att byggnaden än mer samspe-
lar med terrängen. Fasaden och vissa detaljer bör prövas i 
fullskala. 

Hela anläggningen ligger ovan jord och är ljus med 
utblickar från samtliga arbetsplatser. Ugnsrummet med 
den formade volymen är intressant och väl gestaltad. 
Byggnaden är mycket funktionell, logistiken inomhus 
är kompakt med korta avstånd. Det är en kvalitet att de 
anhöriga kan vistas enskilt i byggnaden. De anhöriga har 
helt anspråkslöst entréplatsen som utsikt från sitt väntrum. 
Vissa kommunikationer saknas och/eller kommer att ske 
genom ugnsrum eller kylrum, vilket bör studeras närmare 
i utvecklingsfasen. Det finns en innergård för persona-
len som är avskild och på det viset har möjligheter att bli 
rofylld och stilla. 

De tillkommande kylfläktarna får absolut inte läggas 
synliga på taket utan bör placeras bredvid byggnaden. Man 
bör undersöka om ackumulatorerna kan grävas ned utanför 
byggnaden då de i själva verket är sex meter höga. 

Förslaget bedöms som genomförbart och utvecklings-
bart. Expansionsmöjligheterna är inte självklara och bör 
studeras om de bedöms som nödvändiga. Om det blir nöd-
vändigt att skjuta byggnadens placering på platsen något 
för att vara skonsam mot terrängen och minimera spräng-
ning bör detta göras med största omsorg utan att poesin i 
placeringen förfars.

ceased to this definitive end point. If we imagine the mourners 
taking their leave both in the chapel and at the actual crema-
tion, it is vital for these two ceremonies to be surrounded by 
separate architectural expressions. The chapel has touches of 
spirituality, resurrection, and the crematory assumes elements 
of reversion. A Stone in the Forest embodies a ceremonial 
sequence of this kind. In this scheme the soil and the ground 
have been allowed to leave a distinct imprint. A Stone in the 
Forest has been endowed with this kind of approach, a cohe-
rent symbolic and concrete reality perceived as consolatory.

The building is congenial to the site as regards choice of 
materials, colour and shape. Through the bevelled volume 
with brick facing overall, the building can be seen as having 
risen from the spot. The building will melt into the landscape 
still more when the pine needles settle on its roof and the 
façades become moss-covered in the moist environment. The 
elegance of the building is based on the utmost care being 
devoted to the detailing at the planning stage and in the execu-
tion. The consistent use of brick cladding for façades and roof 
needs to be given a detailing and sharpness in order for the 
full potential and quality of the building to blossom forth. It 
is wholly unique, the roof actually having a floor and terrace 
structure causing the building to interact still more with the 
terrain. The façade and certain details should be tested full 
scale.

The entire structure is above ground and is well lit, with 
outward views from all workstations. The cremator room 
with its shaped volume is interesting and well designed. The 
building is highly functional, the indoor logistics are compact, 
with short distances. It is a point of quality that the mourners 
can use the building separately. From their waiting room they 
have a modest view of the entrance area. Certain communica-
tions are lacking and/or will pass through cremator room or 
cold store, a point which should be studied more closely in the 
development phase. There is an inner courtyard for the staff 
which, by virtue of its seclusion, has a potential for tranquil-
lity and stillness.

The cooling fans which are to be added must on no ac-
count be positioned visibly on the roof but should be installed 
beside the building. The possibility should be investigated of 
burying the accumulators outside the building, since they are 
in fact are 6 meters high.

This proposal is judged to be feasible and capable of 
development. The expansion possibilities are not self-evident 
and should be studied if judged necessary. If the building has 
to be displaced somewhat in order to spare the terrain and 
keep blasting operations to a minimum, this should be done 
with the utmost care and without forfeiting the poetry of the 
positioning.



19

SKOGSKREMATORIET II     THE WOODLAND CREMATORIUM II   2009 09 30     EN STEN I SKOGEN      A STONE IN THE FOREST

UGNSRUM

KYLRUM
COLD STORE

MOTTAGNINGSHALL
RECEPTION HALL

AVFALLSKÄRL
DISPOSAL SKIP

+ 39,0

+ 39,0

+ 46,7

+ 46,3

KÄLLARE

FURNACE ROOM

BASEMENT

UGNSRUM

KYLRUM
COLD STORE

MOTTAGNINGSHALL
RECEPTION HALL

AVFALLSKÄRL
DISPOSAL SKIP

+ 39,0

+ 39,0

+ 46,7

+ 46,3

KÄLLARE

FURNACE ROOM

BASEMENT

UGNSRUM

KYLRUM
COLD STORE

MOTTAGNINGSHALL
RECEPTION HALL

AVFALLSKÄRL
DISPOSAL SKIP

+ 39,0

+ 39,0

+ 46,7

+ 46,3

KÄLLARE

FURNACE ROOM

BASEMENT

ACKUMULATORER
ACCUMULATORS

AVGASKYLARE OCH RÖKGASRENING
INKLUSIVE PLATS FÖR UTBYGGNAD
FLUE GAS COOLER AND PURIFICATION
AREA FOR EXTENSION INCLUDED

FLÄKT- OCH PUMPRUM
KOMPRESSORER, RESERVDIESEL MM
FAN AND PUMP ROOM
COMPRESSORS, DIESEL RESERVE ETC

+34,60

AVFALL
WASTE

INLASTNING STORA FÖREMÅL
INTAKE, LARGE ITEMS

 
REMOVED TREES

+30,10

TRÄD SOM FÄLLS

40 TEGEL / BRICK

15 BRUK / MORTAR

60 ÖVERBETONG / TOP CONCRETE

FIBERDUK / FIBER CLOTH

5 ASFALTMATTA / PERMAPHALT

2x100 FOAMGLAS I VARMASFALT / FOAMGLAS IN HOT BITUMEN

300 VIT BETONG / WHITE CONCRETE

108 TEGEL / BRICK

30 LUFT / CAVITY

150 ISOLERING / INSULATION

200 VIT BETONG / WHITE CONCRETE

INGJUTEN HELSVETSAD

ROSTFRI GESIMSRÄNNA

MED GALLERTÄCKNING /

WELDED STAINLESS

STEEL GUTTER WITH

GRID COVER

MARK / GROUND

KÄLLARE / BASEMENT

50 NATURSTEN / STONE SLAB

25 BRUK / MORTAR

UGNSRUM / FURNACE ROOM

SNITT 1:10
SECTION 1:10

FASAD MOT NORD 1:200
FACADE FACING NORTH 1:200

FASAD MOT VÄST 1:200
FACADE FACING WEST 1:200

FASAD MOT ÖSTER 1:200
FACADE FACING EAST 1:200

KÄLLARPLAN 1:400
BASEMENT PLAN 1:400

1

2

3

6

7

8

5

4

9

1 ENTRÉ BESÖKARE
 PUBLIC ENTRANCE
2 GÅRD
 COURTYARD
3 UGNSRUM
 FURNACE ROOM
4 STENBELÄGGNING
 STONE PAVING
5 TEGEL, PETERSEN KOLUMBA
 BRICK, PETERSEN KOLUMBA
6 VY FRÅN SYDVÄST
 VIEW FROM SOUTH EAST 
7 VY FRÅN NORD
 VIEW FROM NORTH
8 VY FRÅN ÖST
 VIEW FROM EAST
9 VY FRÅN NORDOST
 VIEW FROM NORTH EAST

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.
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VID GLÄNTAN
Förslagsställare: White arkitekter.
Arkitekt MSA Ola Strandell, Arkitekter SAR/MSA Bengt 
Svensson, Anders Thalberg och landskapsarkitekt LAR/
MSA Mattias Nordström.

Denna långsträckta byggnad har potential att utvecklas till 
en mycket elegant och funktionell byggnad med ljusa och 
fina arbetsplatser.

Byggnaden är klokt och skickligt löst men saknar en 
stark samhörighet med platsen, den skulle med sin gene-
ralitet kunna vara tillämpbar i många olika situationer, på 
många olika platser. Det finns potential för att byggnaden 
kan bli stilig, men kvaliteterna i gestaltningen är bara an-
tydda i presentationen. Man kan associera till det existeran-
de krematoriet med den långsträckta byggnaden uppbyggd 
kring tydliga axlar. De sörjande ser landskapet och har det 
till tröst inne i byggnaden. 

Byggnaden är inskuren i landskapet på ett okänsligt 
sätt. Entrén för besökande och personal är processionsartad 
och nästan monumental. Inlastningen kommer att synas 

AT THE GLADE
Entrant: White arkitekter.
Architect MSA Ola Strandell, architects SAR/MSA Bengt 
Svensson, Anders Thalberg and landscape architect LAR/MSA 
Mattias Nordström.

This long building has a potential for becoming very elegant 
and functional, with a  fine, well-lit workplace.

The building is sensibly and skilfully worked out but lacks 
a strong connection with the site, its generality being such 
that it could be applied to many different situations in many 
different places. The building has potentialities of style, but 
the qualities of the design are merely hinted at in the presen-
tation. One can be put in mind of the existing crematorium 
with the elongated building deployed round distinct axes. The 
mourners see the landscape and have it for comfort inside the 
building.

The project is sharply and unfeelingly incised in the lands-
cape to create a workplace on a uniform level. The visitors’ 
and staff entrance is processional and almost monumental. 
Intake will be visible from Östanvindsvägen and from there 
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Kapellen ligger på en uppbyggd ås med intresset vänt mot pelousen i väster. Nedanför åsen löper Kapellvägen i skogskanten. Vägen används för
transporter till parkeringen och till kapellens praktiska funktioner och är därmed en naturlig förbindelse till det nya krematoriet. 
En stig avgrenas i riktning mot krematoriet i den punkt där en trappa uppifrån åsen möter första tvärvägen. Hänvisning sker från andra tvärvägen där 
en mur leder besökaren på en svagt sluttande väg upp mot krematoriets entré och expedition. Bortom byggnaderna ser man ljuset från gläntan i
skogen. I söder kan besökaren skönja de ljusa kapellen mellan träden. Förplatsen bibehålls öppen mellan stora träd. Det är av värde att den nya
byggnaden tydligt kan ses härifrån, det får inte uppfattas som om verksamheten pågår i det fördolda. En stig, en genväg för personalen ansluter till 
entrén från söder.

Kisttransporter som kommer utifrån hänvisas till Östanvindsvägen varifrån man når mottagningshall och bisättningsrum. Vägen upp mot krematoriet 
följer den gamla vägen och tar också riktning mot den ljusa skogsgläntan.

Krematoriebyggnaden är uppdelad i olika volymer efter funktion. Uppdelningen gör det möjligt att följa kullen längs höjdkurvan +39 på skrå och
därmed ligga nära terrängens naturliga nivåer. De olika rummens placering följer rakt igenom verksamhetens logistik från mottagningshall till
urnutlämning. Kontrollrummet är strategiskt placerat med uppsikt över både insättning och transporter utom- och inomhus.

Besökaren möter innanför entrén en avskild gård, ett atrium, som utgör blickfång från väntplats och rum för urnutlämning. Även anhörigrummet vid 
insättningen har kontakt med gården. Man ska kunna gå ut och vänta utomhus om man önskar. Vid insättning tänker vi oss att man samlas vid kistan 
framför ugnen. En del av rummet avskiljs med draperier och ett tak med dämpad belysning sänks i denna del. Gården blir även för personalen en
frekvent del av interiören, som är ägnad att höja känslan för arbetsuppgiftens värde.

The chapels top an artificial ridge looking down on the lawn to the west. Below the ridge, Kapellvägen, skirting, the woods, leads to the parking
facility and serves the practical functions of  the chapels, making it a natural link with the new crematory. A path branches off  towards the crematory at 
the point where steps descending the ridge meet the first side road. From the second side road, a wall guides the visitor along a gently sloping road up 
towards the crematory entrance and office. Beyond the buildings one can see the light from the woodland glade. To the south, the visitor can make out 
the bright chapels in between the trees. The forecourt is kept open between large trees. It is an advantage, the new building being clearly visible from 
here: the impression must not be given of  activities being conducted covertly. A footpath, a shortcut for the staff, accesses the entrance from
the south.

Coffins arriving from outside are referred to Östanvindsvägen, en route for the reception hall and mortuary. The road up to the crematory follows the 
old road and also goes in the direction of  the bright woodland glade.

The crematory building is functionally divided into different volumes. This subdivision makes it possible to follow the hill along the +39 gradient,
thereby conforming closely to the natural levels of  the terrain. The room configuration, from reception hall to urn release, is logistically determined. 
The control room is strategically positioned to command a view of  both insertion and outdoor and indoor transport movements.

Inside the entrance the visitor encounters a secluded courtyard, an atrium, viewed from the waiting position and room for urn release. The mourners’ 
room at the insertion facility also has contact with the courtyard. People must be able to go and wait outside if  they so desire. For the insertion we 
imagine people gathering round the coffin in front of  the furnace. Part of  the room is separated off  with draperies; the ceiling here has subdued
lighting and can be lowered. For the staff  too, the courtyard will be a frequently used part of  the interior, enhancing the dignity of  the task.
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Kapellen ligger på en uppbyggd ås med intresset vänt mot pelousen i väster. Nedanför åsen löper Kapellvägen i skogskanten. Vägen används för
transporter till parkeringen och till kapellens praktiska funktioner och är därmed en naturlig förbindelse till det nya krematoriet. 
En stig avgrenas i riktning mot krematoriet i den punkt där en trappa uppifrån åsen möter första tvärvägen. Hänvisning sker från andra tvärvägen där 
en mur leder besökaren på en svagt sluttande väg upp mot krematoriets entré och expedition. Bortom byggnaderna ser man ljuset från gläntan i
skogen. I söder kan besökaren skönja de ljusa kapellen mellan träden. Förplatsen bibehålls öppen mellan stora träd. Det är av värde att den nya
byggnaden tydligt kan ses härifrån, det får inte uppfattas som om verksamheten pågår i det fördolda. En stig, en genväg för personalen ansluter till 
entrén från söder.

Kisttransporter som kommer utifrån hänvisas till Östanvindsvägen varifrån man når mottagningshall och bisättningsrum. Vägen upp mot krematoriet 
följer den gamla vägen och tar också riktning mot den ljusa skogsgläntan.

Krematoriebyggnaden är uppdelad i olika volymer efter funktion. Uppdelningen gör det möjligt att följa kullen längs höjdkurvan +39 på skrå och
därmed ligga nära terrängens naturliga nivåer. De olika rummens placering följer rakt igenom verksamhetens logistik från mottagningshall till
urnutlämning. Kontrollrummet är strategiskt placerat med uppsikt över både insättning och transporter utom- och inomhus.

Besökaren möter innanför entrén en avskild gård, ett atrium, som utgör blickfång från väntplats och rum för urnutlämning. Även anhörigrummet vid 
insättningen har kontakt med gården. Man ska kunna gå ut och vänta utomhus om man önskar. Vid insättning tänker vi oss att man samlas vid kistan 
framför ugnen. En del av rummet avskiljs med draperier och ett tak med dämpad belysning sänks i denna del. Gården blir även för personalen en
frekvent del av interiören, som är ägnad att höja känslan för arbetsuppgiftens värde.

The chapels top an artificial ridge looking down on the lawn to the west. Below the ridge, Kapellvägen, skirting, the woods, leads to the parking
facility and serves the practical functions of  the chapels, making it a natural link with the new crematory. A path branches off  towards the crematory at 
the point where steps descending the ridge meet the first side road. From the second side road, a wall guides the visitor along a gently sloping road up 
towards the crematory entrance and office. Beyond the buildings one can see the light from the woodland glade. To the south, the visitor can make out 
the bright chapels in between the trees. The forecourt is kept open between large trees. It is an advantage, the new building being clearly visible from 
here: the impression must not be given of  activities being conducted covertly. A footpath, a shortcut for the staff, accesses the entrance from
the south.

Coffins arriving from outside are referred to Östanvindsvägen, en route for the reception hall and mortuary. The road up to the crematory follows the 
old road and also goes in the direction of  the bright woodland glade.

The crematory building is functionally divided into different volumes. This subdivision makes it possible to follow the hill along the +39 gradient,
thereby conforming closely to the natural levels of  the terrain. The room configuration, from reception hall to urn release, is logistically determined. 
The control room is strategically positioned to command a view of  both insertion and outdoor and indoor transport movements.

Inside the entrance the visitor encounters a secluded courtyard, an atrium, viewed from the waiting position and room for urn release. The mourners’ 
room at the insertion facility also has contact with the courtyard. People must be able to go and wait outside if  they so desire. For the insertion we 
imagine people gathering round the coffin in front of  the furnace. Part of  the room is separated off  with draperies; the ceiling here has subdued
lighting and can be lowered. For the staff  too, the courtyard will be a frequently used part of  the interior, enhancing the dignity of  the task.
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från Östanvindsvägen och kommer därifrån att dominera 
byggnaden på ett sätt som kanske inte var avsett.

Det finns en rationell logistik inne i huset som är 
mycket bra. De förskjutna långsträckta byggnadskropparna 
gör att logistiken i själva verket motsvarar den man skulle 
få i en kompaktlösning. Arbetsmiljön är ljus och fin även 
om det inte finns några uppenbara utblickar. Anhörigrum-
met är litet och intimt och lagom stort. Man ser insätt-
ningen från sidan och ser därför inte elden när kistan förs 
in i ugnen. 

Det finns dock ett frågetecken kring angöringen till 
teknikrummet under anläggningen. Det är bra tänkt att 
det finns en direktentré utifrån i souterrängen, men trap-
pornas placering gör inte lösningen optimal och den måste 
kompletteras med en hissanordning för stora maskindelar 
och filter.

Redovisningen ger inte förslaget riktig rättvisa. Fasa-
derna förefaller ofullständiga. Det finns förmodligen en 
raffinerad ljussättning i byggnaden som inte heller illustre-
ras. För att denna byggnad ska nå sin avsedda kvalitet krävs 
att betongarbetena utförs på högsta internationella nivå 
med precision och stor omsorg i detaljutförandet. Det finns 
möjlighet att expandera byggnaden.
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will dominate the building in a way which perhaps was not 
intended.

There are rational logistics inside the building, which is 
all to the good. The displaced, elongated volumes cause the 
logistics in fact to correspond to what would be achieved 
in a compact solution. The work environment is well-lit and 
fine, even though there are no obvious outward vistas. The 
mourners’ room is small and intimate and just the right size. 
Insertion is viewed from the side and, consequently, the fire is 
not visible when the coffin enters the cremator.

One question arises, however, concerning the connec-
tion with the services room underneath the facility. Having a 
direct entrance from outside on the lower level is a good idea, 
but the positioning of the steps does not make for an optimum 
solution and an elevator device will have to be added for large 
machine parts and filters.

The presentation does not do justice to the proposal. 
The façades look incomplete. There is presumably a refined 
lighting arrangement in the building which is not illustrated 
either. In order for this building to attain its intended quality, 
the concrete works will have to be of internationally supreme 
workmanship, with precision and great care devoted to the 
detailing. The possibility exists of expanding the building.

Plan och fasader 1:400
Plan and elevations 1:400
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VID GLÄNTAN  AT THE GLADE

Ugnsbyggnaden har försetts med taklanterniner som ger ett gott arbetsljus större delen av året. Transportgången där mycket av arbetet äger 
rum får genom volymernas förskjutning generöst sidljus i bägge ändar.Verksamhetens inre delar som mottagningshall, ugnsrum,
transportgångar och personalrum mynnar alla vid skogsgläntan som erbjuder en vacker utblick och silande dagsljus. I ugnsrummet öppnas en 
fönsterslits längs marken och en över ögonhöjd för att undvika direkt insyn.

Uppdelningen i skilda volymer tillåter utbyggnad av de olika funktionerna oberoende av varandra. Besöksentrén och atriumgården utgör 
anläggningens publika front och fasta del.    

Byggnadernas väggar och murar utförs exteriört som skivor av platsgjuten betong där formskivor och hål efter dragstag tillåts teckna sig
utvändigt. Taken är plana med invändig avvattning. Det högre ugnsrummet bildar en kraftfull volym med uppskjutande ljuslanterniner i
anläggningens mitt. De lägre taken förses med mager växtlighet, blåbär, svingel, ljung. Takkrönen formas som en kontinuerlig del av den
platsgjutna fasaden. Mot betongväggarna ställs tunna trätak klädda med zinkplåt, vid atriumgården och vid infarten och rensningsplatsen för 
kistor. Glaspartier utförs av trä, utvald furu, med direktfogat glas (structural glasing ) Invändigt beläggs golven med svart platsgjuten terrazzo. 
Väggar utförs av prefabbetong. Tak och betongväggar utanför truckzonen kläs med träpanel av utvald furu från de stora träd som måste
avverkas vid bygget. Betongens grå mot gyllene trä. Av akustiska skäl kläs taket mellan balkarna i ugnsrummet med dämpande träullsskivor. 

Teknikutrymmena har placerats under ugnsbyggnaden med tillgänglighet både invändigt och via en transportöppning utifrån. Det indragna 
läget gör att träd som står nära de omgivande byggnadens fasader inte kommer att påverkas av den djupare schakten.

The furnace building has roof  lanterns which for most of  the year provide good working light. The staggering of  the volumes provides
generous side lighting at both ends of  the transport route where much of  the work takes place. The inner parts, such as reception hall,
furnace rooms, transport routes and staff  facilities, all open out onto the woodland glade, which offers a beautiful vista and filtered daylight. 
The furnace room has one slot window at ground level and one above eye level, for the avoidance of  direct insight.

The division into separate volumes allows the different functions to be enlarged independently of  each other. The visitor entrance and atrium 
court make up the public front and fixed part of  the facility.

The walls of  the buildings are faced with slabs of  site-cast concrete with deliberately preserved traces of  shuttering and tie rod holes. The 
roofs are flat, with internal run-off. The higher furnace room forms a vigorous volume with light lanterns projecting upwards in the middle of  
the complex. The lower roofs are provided with lean vegetation – blueberry, fescue, ling. The roof  ridges form a continuation of  the
site-cast façade. Thin wooden roofs with zinc sheet cladding are set off  against the concrete walls round the atrium court and at the entrance 
and the casket clearing point. Glazed sections are made of  wood, specially selected deal, with structural glazing. On the inside the floors are 
paved with black site-cast terrazzo. The walls are of  prefab concrete. Ceilings and concrete walls outside the truck zone are lined with wood 
panelling of  selected deal from the large trees which will have to be felled in connection with building operations. The grey of  the concrete 
contrasts with golden wood. For acoustic reasons the ceiling between the beams in the furnace room is lined with wood wool panels.

The technical facilities are positioned beneath the furnace building, with access both internally and through a transport opening from outside. 
The retracted position means that trees near the façades of  the surrounding building will be unaffected by the deeper shaft.

MARKPLAN  GROUND FLOOR  1:100

PROCESS
PROCESS

MOT GLÄNTAN
TOWARDS THE GLADE
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COLUMBARIUM
Förslagsställare: Caruso St John Architects.
Adam Caruso and Peter St. John.
Med Ulla Trevo, Florian Joseph Zierer. Bilder: Adrian 
König. Modell: Tom Finch.

Columbarium är ett förslag med stor egen integritet och en 
vacker plangestaltning. Det är det förslag som går längst 
i fråga om arkitektonisk originalitet och särprägel. Det är 
mycket skickligt genomarbetat och konsekvent ned i minsta 
detalj.  

Förslaget upplevs som mycket sofistikerat och tar plat-
sen i anspråk på ett helt annat sätt än de andra förslagen. 
Det har att göra med att det i stor utsträckning förändrar 
landskapet på platsen. Flera nya element tillförs, nya träd 
planteras och nya platser grävs eller skärs ut i terrängen. På 
det sättet verkar förslaget medvetet mot landskapet och ger 
förplatsen en utformning som stämmer väl med byggna-
dens klassiska drag. 

Byggnaden är formstark, repetitiv och konsekvent, väl 
uttryckt genom bilderna och detaljbearbetningen. Planen är 

COLUMBARIUM
Entrant: Caruso St John Architects.
Adam Caruso and Peter St. John.
With Ulla Trevo, Florian Joseph  Zierer. Illustrations: Adrian 
König. Model: Tom Finch.

Columbarium is a proposal with great integrity of its own 
and a beautiful plan. It is the scheme which goes furthest in 
terms of architectural originality and idiosyncrasy. It has been 
worked out very skilfully and with great consistency right 
down to the minutest detail.

The scheme is found to be very sophisticated and uses the 
site in quite a different way from the other entries. This has 
to do with its extensively transforming the landscape of the 
site. Several new elements are added, new trees are planted 
and new places are dug or cut out in the terrain. In this way 
the proposal deliberately acts on the landscape and gives the 
forecourt a design well attuned to the classical features of the 
building.

The building is strongly conceived, repetitive and consis-
tent, well expressed through the illustrations and detailing. 
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Situationsplan och sektion 1:1600 
Site plan and section 1:1600
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sällsynt vackert formad och det finns en sekvens av utsökta 
bilder som presenterar huset inkännande och rumsligt. 
Anhörigrummet är intimt och utformat med stor omsorg 
för människor i sorg, helt avskilt från den övriga verksam-
heten. Byggnaden inbjuder till en mycket stark upplevelse 
men samtidigt inger den en känsla av osäkerhet i samman-
hanget med omgivningen. 

Byggnaden ger ett slutet intryck och uppfattas snarare 
som ett objekt i skogen än en byggnad med processliknan-
de funktioner som samspelar med och tar in omgivningen. 
Arbetsplatsen är till stor del nedgrävd under mark och 
inomhusmiljön får därför en instängd känsla utan utblickar 
även om det finns rikligt med vackert överljus. Byggnaden 
är relativt funktionell. Krematoriets organisation är som en 
spegling av Skogskrematoriet men i den gamla byggnaden 
är skälet till dess form att krematoriet tar emot kistorna 
från de ovanliggande kapellen, vilket inte finns här. De 
inbyggda ackumulatorerna bidrar till korridorens längd på 
ett onödigt vis. Funktionerna har inte ännu funnit sina na-
turliga platser i den avlånga formen. Planen skulle behöva 
utvecklas men den inbjuder inte i sitt upplägg till några 
förändringar.

Fasad, sektion och plan 1:400
Elevation, section and plan 1:400

The layout is outstandingly beautiful and there is a sequence 
of exquisite images presenting the building sensitively and 
spatially. The mourners’ room is intimate and designed with 
great care for grief-stricken people, utterly segregated from 
all other activities. It offers a very power experience while at 
the same time creating a feeling of uncertainty as regards the 
connection with its surroundings.

The building makes a secretive expression and is percei-
ved more as an object in the forest than a building with pro-
cess-like functions interacting with and admitting the surroun-
dings. The workplace is to a great extent sited below ground, 
giving the indoor environment a claustrophobic atmosphere 
with no outward vistas, despite the abundance of beautiful top 
lighting. The building is relatively functional. The organisa-
tion of the crematory mirrors that of the Woodland crematory, 
but the reason for the shape of the old building is that the cre-
matory receives the coffins from the chapel overhead, which 
is not the case here. The in-built accumulators make for an 
unnecessary lengthening of the corridors. The functions have 
not yet found their natural places in the oblong shape. The 
layout could do with development, but its configuration does 
not invite to changes.
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GLÄNTAN
Förslagsställare: Bjarke Ingels Group, Topotek.

Projektet prövar ett nytt sätt att gestalta krematoriefunktio-
nen. Marken har lyfts och bildar tak och vägg på den nya 
byggnaden i en fortsättning av landskapet. Den inre upp-
glasade korsningspunkten är dock avvisande i sitt uttryck 
och står i konflikt med krematoriefunktionen.

Förslaget har helt egna kvaliteter och är uttrycksfullt 
utan att konkurrera med begravningsplatsen och den 
ursprungliga kompositionen. Att på detta tydliga sätt låta 
det nya krematoriet liksom fläka upp marken i ett kryss 
och placera krematoriet nedgrävt är egensinnigt. Kraften 
som kommer från underjorden kan dock uppfattas som en 
provocerande eller dubbeltydig gest på en begravningsplats, 
särskilt som det inte finns något inkännande sätt att närma 
sig krematoriet. Inne i det genomskärande korset är miljön 
helt profan och associationen till ett köpcenter med de höga 
glasväggarna mot den smala gatan ligger nära till hands. 

Förslaget relaterar inte direkt till Skogskyrkogården 
utan har helt andra utgångspunkter. På sitt sätt är den en 

THE CLEARING
Entrant: Bjarke Ingels Group, Topotek.

This project tests a new way of designing the crematory 
function. The ground has been lifted, forming roof and wall of 
the new building in a continuation of the landscape. The inner 
glass-walled intersection, however, has a repellent ambience 
and conflicts with the crematory function.

This proposal has qualities all of its own and is expres-
sive without vying with the cemetery or the original com-
position. This outspoken way of making the new crematory, 
as it were, rip open the ground crosswise and placing it 
below ground level is idiosyncratic. But the force coming 
from the underworld can be perceived as a provocative or 
ambiguous gesture in a cemetery, all the more so as there is 
no acclimatising way of approaching the crematory. Inside 
the gouged cross, the milieu is wholly secular and the high 
glass walls and narrow street are perilously reminiscent of a 
shopping centre.

The proposal does not directly relate to the Woodland 
Cemetery but instead has quite different points of departure. 
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plan 1:100
GLÄNTAN

”icke-byggnad”. Förslaget ger ett intryck av att ta stor hän-
syn till omgivande skogsmark men förutsätter omfattande 
ingrepp i terrängen och befintlig vegetation för att kunna 
realiseras. Den uppvikta markvegetationen förutsätts 
fortsätta oförändrad över de upplyfta takflikarna. Detta 
innebär stora tekniska och underhållsmässiga svårigheter. 
Till detta kommer oönskade tillägg för säkerhetsanord-
ningar som räcken och staket som inte utan besvär måste 
integreras i kompositionen.

Det hade varit mer intressant att analysera och bedöma 
detta förslags ambitioner om det hade löst de begärda 
funktionerna. Byggnaden fungerar varken logistiskt, 
underhållsmässigt eller driftsmässigt. Inomhuskommunika-
tionerna för personalen ligger i byggnadens yttre regioner. 
Om man inte tar en genväg utomhus över korset blir gång-
sträckorna långa för personalen. Detta innebär att krema-
toriet blir svårarbetat och ineffektivt. Det finns dock några 
rum som är fint gestaltade som till exempel ugnsrummet 
under det segelliknande hängande taket. 

Byggnaden är ljus inuti men ger ändå en underjords-
känsla eftersom det inte finns några fria utblickar. Det finns 
en potential för total inre transparens i byggnaden, men för 
att hindra insyn till visa delar så föreslås frostat glas vilket 
kommer att hindra utblickar.

In its way it is a “non-building”. The proposal is seemingly 
considerate to the surrounding wood but is actually obtru-
sive to the site and existing vegetation to be realised. The 
upturned ground vegetation is presumed to continue unchan-
ged over the elevated roof tabs. This presents great technical 
and maintenance-related difficulties, to which are added 
unwanted accretions for safety devices such as handrails and 
fences which – no easy task – have to be integrated with the 
composition.

Analysing and appraising the aspirations of this scheme 
would have been more interesting if it had solved the functions 
requested. Logistically, maintenance-wise and operationally, 
this building does not work. The indoor communications for 
the staff are placed in the building’s outer regions. The staff 
will find themselves having to walk long distances unless they 
take a shortcut outdoors by way of the cross. This makes the 
crematory laborious and inefficient. But there are a number 
of rooms which have been handsomely designed, such as the 
cremator room under the sail-like suspended roof.

The building is bright inside but still gives a subterranean 
feeling, due to the absence of clear vistas. There is a poten-
tial for total inner transparency in the building, but for the 
seclusion of certain parts frosted glass is proposed, which will 
obstruct views from inside.

Plan 1:400
Plan 1:400
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SKOGSSKIMMER
Förslagsställare: Tadao Ando Architect & Associates.
Med Kačičlidén Landscape Architects.

Byggnaden är vackert anlagd i landskapet med fina 
utblickar över omgivningen. Ansatsen att låta skogen 
vara närvarande i huset är lovvärd men greppet att låta 
befintliga träd vara utgångspunkten för planupplägget med 
cirkulära ljusgårdar övertygar inte. 

Grunden för projektets utformning är att byggnaden 
faller undan för landskapet, med alla de inmätta tallarna 
bevarade på cirkulära gårdar inne i byggnaden. Meningen 
är att byggnaden ska ligga lätt i landskapet och att ljuset 
ska filtreras in i byggnaden genom skimret på platsen som 
beskrivs i bilderna. Detta angreppssätt innebär flera nega-
tiva konsekvenser för byggnadens funktion samtidigt som 
det är osäkert om projektet går att realisera med bevarade 
träd. 

De cirkulära gårdarna förstorar planens omfattning och 
blir med sitt exklusiva utförande mycket resurskrävande. 
Det finns en risk att träden förstörs under byggtiden. De 

FOREST SHIMMER
Entrant: Tadao Ando Architect & Associates.
With Kačičlidén Landscape Architects.

This building is beautifully poised in the landscape, with fine 
vistas of the surroundings. The concept of allowing the forest 
to be present in the building is promising, but the stratagem of 
making existing trees the starting point of the planning confi-
guration with circular light courts is unconvincing.

The essence of this project’s design is the building’s defe-
rence to the landscape, with all the plotted pine trees preserved 
in circular courts inside the building. The intention is for the 
building to lie gently in the landscape and for the light to filter 
into it through the haze at the site, as described in the illustra-
tions. This approach has several adverse consequences for the 
functioning of the building, at the same time as it is uncertain 
whether the project can be realised with trees preserved.

The circular courts enlarge the layout and, with their 
exclusive design, are prodigal of resources. There is a danger of 
the trees being destroyed during the construction period. In any 
case they will be hard to replace when they die and it is not the 
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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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(ACCUMULATORS)
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ÅTERSTÄLLD MARKVEGETATION
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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.

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.

GIPS  SKIVA
t=12.5mm+t=12.5mm
PLASTER BOARD 

MARKVEGETATION

ALUMINIUMPLÅT  t=3mm

GRUSDIKE

ALUMINIUM SILL

GRAVEL TRENCH

GROUND VEGETATION

ALUMINIUMPLÅT t=20mm
ALUMINIUM PLATE

ALUMINIUMPLÅT=5mm

ISOLERING t=150mm

ALUMINIUM PLATE

INSULATION

ASPLUNDS STEN 
ASPLUND’S STONE

MATJORD t=300mm

DRÄNERING PVC t=50mm

ISOLERINGt=150mm

FUKTISOLERING

MURBRUK t=15mm

SOIL

PLASTIC DRAINAGE

INSULATION

WATER PROOFING

MORTAR

ALUMINIUMPLÅT t=20mm
ALUMINIUM PLATE

GRUSDIKE
GRAVEL TRENCH

DUBBELGLAS + LUFT
t=6mm+AIR6mm+t=6mm
PAIR GLASS 

ALUMINIUMPLÅT  t=5mm
ALUMINIUM PLATE

GOLV t=20mm
FLOORING

PLYWOOD t=20mm
VENEER

VÄRMEPANEL t=45mm
HEATING PANEL

HÅLRUM
BLIND BOX

FUKTISOLERING

     ISOLERING t=70mm

WATER PROOFING

INSULATION

GRUNDDRÄNERING Φ=100
FOUNDATION DRAIN

ISOLERING t=70mm
INSULATION

GRUSDIKE t=60mm
GRAVEL

TÄTNINGSSKIKT
WATER PROOFING

DETALJER  1:10
DETAIL 1:10 

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.

SKOGSKREMATORIET II
WOODLAND CREMATORIUM II

ÖSTANVINDSVÄGEN

KAPELLSLINGAN

SKOGSKREMATORIET 
WOODLAND CREMATORIUM

SEKTION D-D GENOM TÄVLINGSOMRÅDET  1:500
SECTION D-D THROUGH THE COMPETITION SITE1:500

TÄVLINGSOMRÅDE
COMPETITION AREA
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N°
00,00

BEVARAT TRÄD / SAMTLIGA BEFINTLIGA TRÄD BEVARADE
RETAINED TREE / ALL EXISTING TREES RETAINED

FÖRESLAGET TRÄD
PROPOSED TREE

TRÄDNUMRERING ENLIGT ERHÅLLEN TRÄDMÄTNING
NUMBERING OF TREES ACCORDING TO RECEIVED TREE MEASUREMENT

PLAN 1:100
PLAN 1:100

SKOGSSKIMMERSKOGSKREMATORIET II SKOGSSKIMMERSKOGSKREMATORIET II

REPRESENTATIV SEKTION A-A 1:100
TYPE SECTION A-A1:100

REPRESENTATIV SEKTION B-B 1:100
TYPE SECTION B-B1:100

BEVARAT TRÄD
RETAINED TREE

FÖRESLAGIT TRÄD
PROPOSED TREE

REPRESENTATIV SEKTION C-C 1:100
TYPE SECTION C-C1:100

   Vy över de sörjandes rum  / View of Mourner’s room   Vy från den centrala gården mot mottagandet av urnan / View from central courtyard to urn reception 

   Vy från kullen Den halvt nergrävda byggnaden gör att volymen harmoniserar med naturen. Taket är täckt av samma markvegetation som växer i den omgivande skogen. Byggnaden och landskapet förenas på ett harmoniskt sätt.  / View from the eminence   

Vy från höjden /  Den halvt nergrävda byggnaden gör att volymen harmoniserar med naturen. Taket är täckt av samma markvegetation som växer i den omgivande skogen. Byggnaden och landskapet förenas på ett harmoniskt sätt. 

BEVARAT TRÄD
RETAINED TREE

FÖRESLAGIT TRÄD
PROPOSED TREE

BEVARAT TRÄD
RETAINED TREE

FÖRESLAGIT TRÄD
PROPOSED TREE
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SITUATIONSPLAN 1:500
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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.

SKOGSKREMATORIET II
WOODLAND CREMATORIUM II

KAPELLSLINGAN

SKOGSKREMATORIET 
WOODLAND CREMATORIUM

TÄVLINGSOMRÅDE
COMPETITION AREA

+40.3

+43.5+43.5

+39.0
+38.0+37.5 +38.0

Sektion och situa-
tionsplan 1:1600 
Section and site plan 
1:1600
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Östanvindsvägen

BEFINTLIG STIG
EXISTING PATH

SKOSTJÄRN
WOODLAND TARN

BEVARAD MARKVEGETATION
RETAINED GROUNDVEGETATION

ÅTERSTÄLLD MARKVEGETATION
RECREATED GROUNDVEGETATION

FÖRGÅRD FÖR LIKBILAR
FORECOURT FOR HEARSES

ENTREPLATS
ENTRANCE YARD

INNERGÅRD
COURTYARD

MOTTARINGSHALL FÖR BISÄTTNING
MORTUARY RECEPTION HALL

BISÄTTNINGSRUM MED BILGE-
NOMFART

5 ST. PARKERINGSPLATSER INTILL FÖRGÅRDEN
5 PARKING SPACES ADJOJNING THE FORECOURT

FÖRESLAGEN STIG
PROPOSED PATH

CONTAINERPLATS
DISPOSAL SKIP

PERSONALENTRÉ
STAFF ENTRANCE

ANHÖRIGENTRÉ
FAMILIES ENTRANCE

STÖDMUR
LOW WALL

WC, STÄD OCH FÖRRÄD
TOILETS CLEANING AND STORES

LOBBY
LOBBY

EXPEDITION INKL.VÄNTPLATS
OFFICE, INC. WAITING POINT

CHEFSKONTOR
MANAGER’S OFFICE

PERSONAL - OCH MÖTESRUM
STAFF AND MEETING ROOM

PAUS INKL. PENTRY OCH MATRUM
STAFF ROOM, INC. PANTRY & CANTEEN

OMKL. HERRAR
CHANGING ROOM MEN

OMKL. DAMMER
CHANGING ROOM WOMEN

TRUCKLADDNINGSPLATS
TRUCK RECHARGING POINT

GARAGE MED LADDNINGSSTATIONER
GARAGE WITH RECHARGING STATIONS

SOPRUM
REFUSE

DISPOSAL

REGISTRERING
REGISTRATION

KYLRUM MOTTAGNING
COLD STORE RECEPTION

KYLRUM 1 FÖRE CEREMONI
COLD STORE 1, PRE CEREMONY

TRANSPORTKORRIDOR
TRANSPORT CORRIDOR

KYLRUM 2 FÖRE KREMERING
COLD STORE 2, PRE CREMATION

URNLAGRING F    R GRAVSÄTNING
URN STORAGE FOR INTERMENT

URN-UTLÄMNINGSRUM
URN RELEASE ROOM

WC
TOILETS

Urnhanteringsrum
Utrymmet är planerat för 
att ha en neutral karaktär.

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

TÄVLINGSOMRÅDE
COMPETITION AREA
FÖRPLATS TÄVLINGSOMRÅDE
FORECOURT AREA

2 1

C
C

A

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.

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

+37.8
+37.5

110 112 111 80

TAKTRÄDGÅRD
ROOF GARDEN

TAKTRÄDGÅRD
ROOF GARDEN

INNERGÅRD
COURTYARD

+42.8

+38.0

FÖRGÅRD FÖR LIKBILAR
FORECOURT FOR HEARSES

REGISTRERING
REGISTRATION

CHEFSKONTOR
MANAGER’S
OFFICE URNLAGRING FÖR GRAVSÄTNING

URN STORAGE FOR INTERMENT

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.

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.

N

N°
00,00

BEVARAT TRÄD / SAMTLIGA BEFINTLIGA TRÄD BEVARADE
RETAINED TREE / ALL EXISTING TREES RETAINED

FÖRESLAGET TRÄD
PROPOSED TREE

TRÄDNUMRERING ENLIGT ERHÅLLEN TRÄDMÄTNING
NUMBERING OF TREES ACCORDING TO RECEIVED TREE MEASUREMENT

BEVARAT TRÄD
RETAINED TREE

FÖRESLAGIT TRÄD
PROPOSED TREE

kommer i vilket fall bli svåra att återplantera när de dör 
och det är inte meningen att det ska finnas några små träd i 
byggnaden. De cirkulära glaspartierna måste också utföras 
i delar med sammanfogningar som kommer att ge ett annat 
uttryck än bilderna i presentationen. Förslaget visar också 
nivåmässiga komplikationer kring de glasade ljusgårdarna. 
Det finns en motsättning mellan den statiska byggnaden 
och landskapet, som faktiskt förändras hela tiden. Förslaget 
visar också hur yttre träd kan sparas genom att flika in i 
byggnaden. Det skulle ha varit en mer rimlig utgångspunkt 
i förhållningssättet till landskapet och antagligen ge ett 
starkare uttryck än de många små insprängda cirkulära 
ljusgårdarna kring enstaka träd.

Ljusgårdarna kring de befintliga träden har också 
försvårat en effektiv planlösning. Mittaxeln sträcker ut 
funktionerna vilket gör att byggnaden gradvis arbetar sig 

intention that there should be any saplings in the building. The 
circular glazed sections, moreover, will have to be construc-
ted in sections, the joins between which will create quite a 
different impression from the pictures in the presentation. The 
proposal also reveals gradient complications round the glazed 
courts. There is a contradiction between the static building 
and the landscape, which actually changes all the time. The 
scheme also shows how outer trees can be saved by folding 
them into the building. This would have been a more plausible 
point of departure in relating to the landscape and would pre-
sumably be more powerfully expressive than the many small 
circular light courts inserted round individual trees.

The light courts surrounding the existing trees have also 
impeded an efficient layout. The central axis elongates the 
functions, causing the building to gradually work its way 
downwards in the terrain. The resultant internal logistics 
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BEFINTLIG STIG
EXISTING PATH

BEVARAD MARKVEGETATION
RETAINED GROUNDVEGETATION

SITTPLATS
SEATING

GLÄNTA
CLEARING

INNERGÅRD
COURTYARD

FÖRVARING
FARLIGT AVFALL
HAZARDOUS
WASTE STORAGE 

REDOVISAD EXPANTIONSRIKTNING
STATED DIRECTION OF EXPANSION 

KYLRUM 2 FÖRE KREMERING
COLD STORE 2, PRE CREMATION

URNLAGRING F    R GRAVSÄTNING
URN STORAGE FOR INTERMENT

INSÄTTNINGSROOM
INSERTION

AVSKILJD UGN
SEGRAGATED FURNACE

MASKINUTRYMME I KÄLLARPLAN
UNDERGROUND SERVICES

HISS
LIFT

UGNSRUM
FURNACE

KONTROLLRUM
CONTROL ROOM

ACCUMULATORER
ACCUMULATORS

ASKBEREDNING
ASH PREPARATION

URNHANTERIN-
GSRUM
URN HANDLING 
SPACE

UTRAKNINGSRUM
ASH

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

SÖRJANDES
RUMMOURNERS

B
B

A

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.

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.

ÅTERSTÄLLD MARKVEGETATION
RECREATED GROUNDVEGETATION

+38.5

+40.8
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+38.0

+33.4

+42.8

+44.6

URNLAGRING FÖR GRAVSÄTNING
URN STORAGE FOR INTERMENT

REDOVISAD EXPANTIONSRIKTNING
STATED DIRECTION OF EXPANSION 

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. 

(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.

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.

ZONINDELNING OCH CIRKULATION
ZONING & CIRCULATION

HUVUDKONCEPT
MAIN CONCEPT

TAKTRÄDGÅRD

COFFIN

ASH

VISITORS

MASKINUTRYMME I KÄLLARPLAN

ASKA

KISTA

BESÖKARE

UNDERGROUND MACHINE SPACE

VISITORS
BESÖKARE
STAFF

KREMERING
PROCESSING SPACES

STAFF

GREEN ROOF

ENTRANCE
ENTRÉ

3M

PERSONAL

PERSONAL
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BEFINTLIG STIG
EXISTING PATH

BEVARAD MARKVEGETATION
RETAINED GROUNDVEGETATION

SITTPLATS
SEATING

GLÄNTA
CLEARING

INNERGÅRD
COURTYARD

FÖRVARING
FARLIGT AVFALL
HAZARDOUS
WASTE STORAGE 

REDOVISAD EXPANTIONSRIKTNING
STATED DIRECTION OF EXPANSION 

KYLRUM 2 FÖRE KREMERING
COLD STORE 2, PRE CREMATION

URNLAGRING F    R GRAVSÄTNING
URN STORAGE FOR INTERMENT

INSÄTTNINGSROOM
INSERTION

AVSKILJD UGN
SEGRAGATED FURNACE

MASKINUTRYMME I KÄLLARPLAN
UNDERGROUND SERVICES

HISS
LIFT

UGNSRUM
FURNACE

KONTROLLRUM
CONTROL ROOM

ACCUMULATORER
ACCUMULATORS

ASKBEREDNING
ASH PREPARATION

URNHANTERIN-
GSRUM
URN HANDLING 
SPACE

UTRAKNINGSRUM
ASH

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

SÖRJANDES
RUMMOURNERS

B
B

A

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.

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.

ÅTERSTÄLLD MARKVEGETATION
RECREATED GROUNDVEGETATION
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URNLAGRING FÖR GRAVSÄTNING
URN STORAGE FOR INTERMENT

REDOVISAD EXPANTIONSRIKTNING
STATED DIRECTION OF EXPANSION 

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. 

(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.

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.

ZONINDELNING OCH CIRKULATION
ZONING & CIRCULATION

HUVUDKONCEPT
MAIN CONCEPT

TAKTRÄDGÅRD

COFFIN

ASH

VISITORS

MASKINUTRYMME I KÄLLARPLAN

ASKA

KISTA

BESÖKARE

UNDERGROUND MACHINE SPACE

VISITORS
BESÖKARE
STAFF

KREMERING
PROCESSING SPACES

STAFF

GREEN ROOF

ENTRANCE
ENTRÉ

3M

PERSONAL

PERSONAL

nedåt i terrängen. Den inre logistiken blir utsträckt och 
svårläst. Det finns flera oönskade konflikter och korsningar 
mellan olika funktioner. Anhöriga måste gå in genom 
personalutrymmena vid huvudentrén och även passera 
huvudkorridoren där kistor och urnor transporteras för att 
nå anhörigrummet vid ugnsrummet, vilket inte är accepta-
belt. Byggnaden ger också en viss källarkänsla eftersom till 
exempel ugnsdelen delvis ligger under marknivå. 

I byggnadens olika delar finns tydliga citat av både 
Asplund och Lewerentz som tyder på en stor förtrogenhet 
med deras arbeten. Entréfasaden påminner om Lewerentz 
tidiga skisser och det finns associativa grepp till Asplund 
i fasaden. Dessa förblir dock fragmenterade och obearbe-
tade i det större greppet med de många rundade glasfor-
merna.

are elongated and difficult to comprehend. There are several 
unwanted conflicts and interactions between different functions. 
Mourners have to enter through the staff facilities at the main 
entrance and must also pass along the main corridor where 
coffins and urns are conveyed in order to reach the mour-
ners’ room by the cremator room, which is unacceptable. The 
building also has a certain basement atmosphere, due to the 
cremator section, for example, being partly below ground level.

Various parts of the building contain distinct quotations 
from both Asplund and Lewerentz suggesting close familia-
rity with their works. The entrance façade is reminiscent of 
Lewerentz’s early sketches and there are allusions to Asplund 
in the façade. But these associations remain fragmentary and 
undigested in the overall approach with its many rounded 
glass shapes.
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