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Koncept
Utgångspunkten för utformningen har varit platsens, 
Järvafältets, natur och dess förutsättningar. 
Ambitionen har varit att underordna sig 
naturen och låta dess förutsättningar generera 
utformningen; sträckningen av stigar, placering av 
begravningsplatser etc.
Det har varit en ambition att utforma en 
väl fungerande begravningsplats samtidigt 
som området även skall kunna utnyttjas som 
ett rekreationsområde för Tensta och Husby. 
Gravplatsen har organiserats så att toppen på 
kullen är en resurs som är till för alla - besökare 
av begravningsplatsen såväl som upptäckare 
intresserade av en utblick över landskapet.

Fältet
Ambitionen har varit att skapa ett begravningsfält 
som är en del av ett större sammanhang. 
Landskapet inom området för begravningsfältet 
innehåller samma vegetation som resten av 
Järvafältet. Området gallras endast ut lokalt för 
att bilda öar av vegetation med emellan liggande 
gräsbevuxna öppna ytor. De stora vidderna och de 
långa siktlinjerna är ständigt närvarande när man 
rör sig i området.
Gravfälten är placerade på, de av männsikan 
gjorda, platåer som ligger runt omkring kullen. 
Gravarnas placering följer topografin på dessa 
platåer och omsluts av gräs.

Etapper
I första skedet anläggs begravningsfält på kullen 
samt söder om den. Detta möjliggör en samexistens 
med där idag liggande funktioner som t ex 
frisbeeglof. Dessa funktioner kan i detta skede 
fortsatt bedrivas väster om kullen.
I det sista skedet, det fullt utbyggda gravfältet, 
omsluter anläggningen hela kullen.

Nedan, Etapp 3
fullt utbyggt begravningsfält
Situationsplan skala 1:2000
Ovan, Vy från kullens norra sida
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Belysningen
Svajar i vinden, som ett med naturen. 
De lever ett eget liv och sprider sig runt 
kullen i ett eget mönster. Ibland kommer 
man nära och ibland upplever man dem 
på håll. 
Armturerna ger ifrån sig ett ett 
rundstrålande ljus som lyser upp både 
stigar och vidare ut på ömsom sidor. 
Varje ljuskälla är placerade på en drygt 
två meter hög böjbar metallstång.

Angörning
Entreerna till området är placerade i 
tävlingsområdets periferi, i “början” 
på respektive angöringsväg till 
begravningsfältet. De är utformade 
som enkla markeringar i mark, inga 
avgränsande murar finns. 
De bildar tillsammans med sträckan man 
färdas fram till gravfältet respektive 
entré. Avsiktligt skiljer begravningsfältet 
inte sig från omgivningen. 

Stigar
Genom området har en serie stigar 
anlagts. Några nya och några utbyggnader 
av redan etablerade rörelsemönster i 
området.
Större vägar är 4 meter breda, för att ev. 
få plats för bil. Kraven på tillgänglighet 
har styrt dragningen av angöringsvägar 
upp längs kullens sluttningar till 
gravfältet. 
De har en låg lutning och försedda med 
vilplan jämna mellanrum.

Motionärer och naturlystna skall också 
kunna ta del av kullen. Från parkeringen 
går en stig rakt upp på höjden till 
toppen som är till för alla.
En trappa finns i sydvästläge för 
soldyrkare eller trötta vandrare.

Flygfoto, etapp 1Entré

Skiss på svajande ljusstolpar

Snitt, skala 1:50

Byggnader 
Kring kullen är tre stycken byggnadsverk 
placerade. Tre stycken höga genombrutna 
konstruktioner med en utformning som 
för betraktaren förbi religionstillhörighet. 
De har givits en hög höjd för att fungera 
som kännetecken för området på håll 
och för att tillsammans binda ihop hela 
begravningsfältet runt omkring kullen. 
Två av dem är helt genombrutna. 
Där är man som besökare exponerad 
för väder och vind. En har givits ett 
inre klimatskal i glas för att skydda 
besökaren från de yttre elementen. 
Byggnaderna lyser likt lyktor efter 
mörkrets infall.

Ekonomibyggnaden är enkelt utformad 
och innehåller, utöver de efterfrågade 
lokalerna för administration och skötsel 
av gravplatsen, besökstoaletter och en 
samlingssal/väntrum för anländande 
besökare.

Vy över gravfält, 
Fågeltornet i bakgrunden

Allt kommer att bli bra
Järva begravningsfält

3



Naturtempel Fågeltornet
Plan, skala 1:200
Uppe i tornet finns det 
fågelholkar som förhoppningsvis 
drar till sig många småfåglar.
Meningen med den övre 
hyllan är att komma närmare 
fåglarna men också för att 
kunna få en utblick över 
omgivningen.

Naturtempel Vindspelet
Plan, skala 1:200
Ramp upp till en inre platå, 
med sittplatser runt om.
Konstruktionen har ett integrerat 
vindspel. 

Naturtempel Cermoni,
Plan, skala 1:200
Öppen planlösning, kan göras 
om för att passa cermonin.

Stora sektionen, skala 1:50

Naturtemplet Utsikten
Sektion, skala 1:200

Naturtemplet Vindspelet
Sektion, skala 1:200

Stenläggning skala 1:50
Vägen fram till templet, plats 
för samling folk utanför.

Ekonomigården
Plan, skala 1:400

Samlingssal
med 
besökstoalett,
entré från 
parkering

Verkstad

Personal-
utrymme

Besökstoalett
från parkering

Naturtempel

Fågeltorn, utsiktstorn, pausrum, 
sorgerum, rekreation, rum för 
att minnas.

De höga tornen står utplacerade 
runt kullen och vakar över 
fältet.
Konstruktionen är öppen och i 
trä, endast ceremonibyggnaden 
har ett inre klimatskal av glas.
Varje tempel är drygt 150 kvm.
Belyses inifrån på kvällen.
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