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Vattnet

ANALYS AV OMRÅDET

Det unika med Järvafältet, är dess mångfald och skiftningar i vegetation, topografi  och användningsområde. Utifrån ett grid på 200x200 meter valdes 

punkter vars diversitet inspirerade till utformningen av kyrkogårdens olika områden och platser.
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GROWTH 
Ta första steget

Genom att framhäva Järva områdets befi ntliga och unika 

karaktärer kan vi utveckla områdets rikt sammansatta 

mijöer. I kopplingen mellan fältet-bostadsområdena ak-

tiveras området som helhet, ett område som idag är defi ni-

erat av barriärer. Det viktiga är att lyfta fram aktiviteter och 

funktioner för de närboende i området och samtidigt bjuda 

in till nya möten och upplevelser. Möten mellan människor 

och människans nära relation till naturen. Kyrkogårdens roll 

som en ny målpunkt på fältet blir att framhäva den sublima 

upplevelsen av naturen, en känsla som kopplar oss som 

människor samman.

Stora skalan – staden och fältet.

Mellanskala – fältet och kyrkogården.

Intima skalan – människans relation till naturen.

PROBLEMATIK 

E 18 är en konkret barriär mellan fältet och de olika stads-

delarna. Kopplingen mellan områdena  på den södra sidan 

och Järva fältet är idag minimala, otrygga mörka tunnlar un-

der E18 leder ut till fältet. I visionen om järva fältet fi nns en 

stark antydan om att överbrygga denna barriär. Vid dessa 

punkter vill vi skapa en starkare koppling och övergång till 

fältet och dess nya aktiviteter.

Längs med Järva fältets norra sida fi nns en mer fl ytande 

övergång mellan den urbana strukturen och fältet. I denna 

situation vill vi skapa focuserade entréer till fältet. De relat-

erar till huvudstråken samt centrumområdena i de närlig-

gande stadsdelarna.

METOD 

Vi vill skapa platser för att underlätta det första steget ut. När 

man väl är ute på fältet fi nns sedan en tydlig struktur av 

vägar och stigar som leder till fl er upplevelser och nya plats-

er vilka bjuder in till att upptäcka landskapet.

Entréplatserna länkas samman med aktivitetspunkterna på 

fältet med ett centralt beläget stråk. Igelbäckens naturliga 

läge i landskapet blir till en given riktning där man rör sig 

längs och utmed vattnet. Stråk med olika hiarkier kopplas 

samman med Igelbäcken som huvudstråk.

Entre platserna får sin unika prägel utifrån stadsdelarnas oli-

ka karraktärer, områdenas kulturhistoriska lager och befi nt-

liga aktiviteter. Platserna aktiverar Järvafältet och blir till en 

generator för liv.

INTENTION OCH MOTIV

1.påminna om människans samspelet med naturen.

2.Skapa ett mer vardagligt förhållande till  kyrkogården      

och relationen mellan livet och döden.

3.Människorna på platsen ska få en upplevelse av de 

olika tidslager och hur de vävs samman.

4.Intensifi era och förstärka aktiviteter för de närboende 

i området.

5.Utveckla en stark koppling mellan fältet och staden.

6.Förstärka relationen mellan fältet, kullen och vattnet.

7.Fokusera på de levande och mötet dem emellan.

8.Visa på kontrasten mellan byggda element och

 naturens egen karaktärer

NYA AKTIVITETSLAGRET -

GERERATOR TILL LIV

AKALLA: Historiens spår 

och minnen. De många idag 

anonyma fornimmena,  får nytt 

liv. Via sms kan fl anörer delges 

information om de historiska 

lager som man passerar, ett 

sätt att sprida kunskap om 

ens närområde och de som 

levt här tidigare.

HUSBY: Livet. Information om 

aktuella händelser för det nu 

levande på fältet; växter och 

djur. Genom året så sker my-

cket på fältet som inte uppfat-

tas av besökare. På skärmar 

projeceras det som är aktuellt 

när det gäller livet på fältet, 

med tonvikt på de som är 

specifi ka för just vårat fält. Tex 

grölingen.

KISTA: insamling och spridn-

ing av data. Olika instrument 

som samlar information om 

tex; väder, vind, ph-värde i 

jorden. Datan inhämtas och 

kan tex användas av skolor-

nas  kan undervisning.

HJULSTA:  Rörelse

Vid hjulsta entren till fältet 

fokuserar man på engergi och 

rörelse genom lek och olika 

sportaktiviteter. Befi ntliga fot-

bolls och basketplaner får en 

tydligare koppling til fältet. En 

läktare till ex discogolfbanan 

tävlingar byggs i ett soligt 

läge.

TENSTA: Tillgänglig  konst

Här fi nns ett öppet galleri, län-

kat till konsthallen som kan 

även användas vid större  hän-

delser inom hela järva områ-

det. Tanken är  en ”Forth pillar” 

där lokala skolor kan uttrycka 

sin tolkning av t.ex. utställnin-

gar eller aktuella händelser.  

RINKEBY: mat och odlings- 

glädje. Marknaden vid cen-

trumet fl yttar ut på fältet och 

här säljs allt ifrån grödor som 

odlats i området till färdig lagad 

mat ifrån alla världens hörn. En 

samlingsplats för hela fältets 

odlare att mötas på och  ut-

byta erfarenheter. 
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Översikt Järvafältet

Tidsperspektiv i området, med Granbergstoppen som referenspunkt.

Nya entreplatser luckrar upp gränsen mellan staden och fältet.

Väva samman de viktiga stråken och platserna med bostadsområdena.



RENEWAL
Livet och döden, sida vid sida

PROBLEMATIK

Att Lägga en begravningsplats på ett område där det idag 

fi nns aktiviteter kan ses som ett intrång.

METOD 

Kyrkogåren utvecklas i symbios med en park och blir länken 

mellan aktiviteterna på fältet och på bergavningsplatsen, det 

vardagliga livet och döden.

Fas 1 Minnesparken byggs samtidigt som kyrkogårdens 

etapp 1 och aktiverar på så sätt området från star.

Fas 2 Kyrkogården vänder sig mot fältet, en ny avfart och 

entréplast skapas på den norra  sidan av granholmstoppen.

Fas3 slutligen omfamnar begravningsplatsen kullenoch 

möter minnesparken västrasida.

RÖRELSEN

För att minimera ingreppet i landkapet för vägar och 

vändplaner har begravningsplatsen en enkelriktad rörelse 

från minnesparken och till begravningsplatsens norra entre. 

Fram till cermoniplatsen är det möjligt att köra med dubbelrik-

tad trafi k. Besökare till fots leds runt kyrkogården vid foten av 

kullen Den fädigbyggda kyrkogården får tre målpunkter.

BULLER 

Tät plantering minskar det störande bullret från de stora vä-

garna.

FORNMINNE

FÄLTET

MINNESMUR

GRANVÄGGEN

TÄTA BJÖRKAR

MINNESLUND
GLÄNTAN 

MINNESPARK

MINNESGOLV

SKALA 1:2000

GLESA BJÖRKAR

EKLUNDEN

VATTENFÄLT

UTBLICK

CERMONI BYGGNAD 

SKOGS ENTRÉ

MINNES PLATSEN

FAS 1

FAS 2

FAS 3

PARK

KYRKOGÅRDOKYRKOGÅRDO
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MINNESLUNDEN EN AVSKILD PLATS

Minneslunden är en av fl ertalet minnesplatser som fi nns på 

kyrkogården. Man når passagen genom den täta granskogen 

där det öppnar sig en skyddad och omslutande glänta. 

Platsens naturliga topografi  döljer minneslunden vilket gör att 

den kan upplevas som en hemlig plats. Från gläntan har man 

utblickar över de nedre platåerna och ned mot cermoni 

platsen. 

MINNESPARKEN  VID ENTRÉPLATSEN

Parken växer i takt med att besökare planterar ett träd för 

deras nära. Varje träd symboliserar på så sätt ett minne. 

SKALA 1:500
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ENTRÉTORGET

SITTBARA GRADÄNGER I 
SLÄNT

ENTRÉ
BYGGNADEN

ÄNG

MINNESMUREN SOM VÄNDER SIG MOT FÄLTET

Inskärningen i kullen skapar en vertikal vägg för inskriptioner 

och askurnor.

Plan över upplagsplats för jordmassor samt garage, växthus med café, huvudentré och ekonomigård

sektion genom, upplagsplats för jordmassor samt garage, växthus med café, huvudentré och ekonomigård

Fasad mot väst, mot minnes torget

Fasad mot växthus

sektion genom växthus

sektion genom garage
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DECAY 
“Av jord är du kommen”

Människans relation till naturen; kroppen är en del i naturens 

kretslopp, nedbrytning och återgång till naturen. Detta kop-

plar oss människor samman oavsätt religion och ursprung. 

PROBLEMATIK

Hur vill vi i framtiden bli i hågkommna och minnas de 

saknade? 

METOD

Projektet grundar sig på tanken om en inviduell begravning-

splats där människor har sin egen relation till hur man vill 

minnas sina avlidna. Det ställer krav på en mer fl exibel be-

gravningplats I projektet utformas mötesplatser för sörjande, 

familjer och vänner. 

GRÄNSERNA 

Murar, mjuka slänter och vattendrag utgör gränser mot om-

givningen och delar upp begravningsp atsen i platåer. 

PLATÅERNA

Begravningsfälten är utformade som platåer med inviduella 

karaktärsdrag.

Vegetationen fl ätas in mellan gravfälten och bildar mindre 

rumsligheter på platåerna. 

Karaktärerna särskiljs med bl.a växlighet och material

VATTNET

Fungerar som en avgränsing mellan begravningsplatsen och 

fältet, men samlar även upp dagvattnet för rening.

PLATSERNA

Cermoniplatsen är placerad vid kullens sydöstra hörn.

Här sker de olika begravningscerminierna. Platsens utformn-

ing skapar olika medetativa rum både ute och inne. Ett vack-

ert minnes golv sträcker sig genom byggnaden  och ut bland 

träden. Här fi nns möjlighet till en friare placering av askgra-

var. 

Entréplatsen, Minnesparken växer in över det generösa en-

trétorget, och möter byggnaden. Här fi nns möjlighet att köpa 

träd att plantera i minnesparken, e att ta en fi ka i växthuset, 

eller värma sig efter en skidtur. Blommor till begravningplats-

en, frö påsar att strö ut över minnesplatsen.

Skogsentrén leder till begravningsplatsens norra del, här 

fi nns en parkering bland träden, och ett tak som skyddar 

mot väder och vind.

 

.

SKALA 1:500

Fasad mot väst, den stora cermonibyggnaden

Sektion genom den stora cermonibyggnaden, förplats, väntrum och besökstoaletter

Plan över den stora cermoni byggnaden och de mindre cermoni rummen

Perspektivet visar vattenspeglarna framför cermoni byggnaderna

Sektion genom, de mindre cermonirummen

Fasad mot norr, med ljusinsläpp i den stora cermonibyggnaden

Fasad mot nordväst, de mindre cermonirummen



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 75
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 75
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /SVE <FEFF005b00420061007300650072006100640020007000e50020002700410072006b006900740065006b00740065006e002000770065006200620027005d0020005b00420061007300650072006100640020007000e50020002700410072006b006900740065006b00740065006e00200074007200790063006b0027005d0020005b00420061007300650072006100640020007000e500200027005b004800f60067006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074005d0027005d00200041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FEFF005B004D006500640065006C006800F600670020007500700070006C00F60073006E0069006E0067005D>
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


