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Alternativ begravningsform: Asklundar  knutna till befintlig trädbestånd

Vägsystem  Bullerplantering och bullervall Ett flexibelt system för hantering av olika gravskick och expansionstaktFormgivande princip: Gränsen
Det morfologiska brynet mellan landskapets parallella tidsrymder anger 

landskapets grundriktning och agerar meningsbärande element.

Tidsaxeln, rutnät (grus)

Principer för översättning av dungar och bryn och effekten av 
geometrins relation till befintlig vegetation 

Loopen, cirkelvägar (asfalt med grus)

Skogsbrynets gräns
Inledning

Granholmstoppens schaktmassor står med sin rationella, unga form, i kontrast med 
det av inlandsisen och agrarhistorien formade landskapet. Denna paradoxala situ-
ation av gränslandskap utgör en ideal förutsättning för begravningsplatsens idé, en 
arkitektur vars uppdrag är att förmedla förhållningssätt till gränser och förändringar. 
Det urbana lokaliseringen norr om Tensta, präglas av ett högt flöde, stadsbuller och 
parallella rumsliga intressen, men är konsekvent till hållningen att nyansera former 
för samexistens och transparens.

Ställningstaganden

Analogt med agrarlandskapets strategier så är den övergripande gesten i förslaget 
att låta det öppna landskapsrummet bli användbara ytor. Genom att knyta gravk-
varteren till skogsdungarna skapas dessa rum och ger gravarna vila i skogens bryn. 
De 250 gravkvarteren (14x14m )har var för sig en storlek jämförbar med krondiame-
tern hos ett välvuxet träd och samspelar med landskapets skala. De Stora Dalar som 
härigenom utbildas blir till betydelsebärande upplevelser som lägger grund för den 
ödmjukhet och vila som begravningsplatsen erbjuder. Brynet är skillnaden mellan 
två tillstånd, ett känsligt och rikt gränssnitt. Betoningen, det diskreta medvetande-
görandet av denna gräns utgör ett centralt ställningstagande i förslaget. 

Det andra grundelementet är bruket av en geometri som artikulerar naturens form, 
logik och nyckfullheter. Matrisen som definierar det ortogonala systemet härleds 
kontextuellt ur gränsen mellan de två tidsskalor som präglar platsen. Passagen mel-
lan dessa zoner betonas av ceremonibyggnadens portal mot det öppna landskapet.

Förslaget lämnar kvaliteterna hos vegetationen och landskapet närmast oförändrat 
men tillför en rad artikulerande gester. Den geometriska vägstrukturens kartläggning 
av terrängen innebär att landskapets tillfälligheter och egenskaper ställs i kontrast 
och blir läsbara till en metaforisk betydelse. Dess skönhet och logik blir förnimmba-
ra samtidigt som topografin tecknas av mot de horisontala häckarna och de linjära 
vägarna. Det mänskliga ögat får vila genom dessa referenspunkter liksom det roas 
av assymetrier som nu kan framstå. De axiala vägarna är oberörda av topografin 
och kopplar samman högpunkter och lågpunkter medan ringvägarna följsamt tolkar 
landskapet till vyer och utblickar.

Valet av det nordvästra området för den inledande fasen grundas i att landskapet 
just här har de potentialer som kan generera en begravningsplats av högra emo-
tionella och metaforiska värden. Den stora gräsmattan i sydvästra delen har de 
klassiska måtten för en grandios men läsbar plats. Den medger sociala och rekrea-
tionella aktiviteter utan att tränga in i gravkvarterens rum. Denna inbäddade och 
sydligt vända ”pelouse” är en viktig social mötesplats mellan människor och mellan 
begravningsplats och vardagsliv. 

Entrén mot kapellet

Det första som möter besökaren är en dalgång av friväxande träd mellan två höjder 
beklädda med åldriga ekar där landskapets långa kulturhistoria är förnimmbara.  
Efter inträdet under skärmtakets portal till entréplatsen, leds vägen mot kapel-
let långsamt upp utmed höjdryggen under ett tak av träd som filtrerar ljuset. Vyn 
framåt blickar mot en väldig höjd med ett människoskapat intryck där två dalgångar 
sammanfaller. Till vänster kan arkeologiska spår anas bredvid de väldiga träden, till 
höger visar sig strax ett storslaget parkrum inramat av kvadratiska häckar i längs 
skogsbrynet som rytmiserar bilden. Där borta finns gravarna, ett rum som sträcker 
sig vidare. Ceremonibyggnadens monolitiska siluett, som hela tiden har kunnat anas, 
sträcker på sig just bakom krönets rand. Dess fasad av stickspån återkastar ett matt 

ljus. Byggnaden vilar i gränsen mellan upp och ned, blickande ut från udden och 
vidare ut över det öppna landskapet i norr.

Ett flexibelt system för olika begravningsseder och samexistens

Kvartersstrukturen svarar mot en stor flexibilitet som innebär att varje enhet i sig 
kan innehålla just den typ av begravningsform som önskas. Ett traditionellt kristet 
kistkgravkvarter står bredvid en ortodox, muslimsk motsvarighet, en ickekonfessio-
nell askgrav står i sin tur bredvid kvarter för trädbegravning, trädplantering, na-
turstenbegravning (röse) etcetera. Strukturen innebär en metafor för integration i 
en urban kontext där samexistens och möten möjliggörs, utan påtvingad interaktion 
men med ödmjukhet för den Andre. De öppna gränserna mot landskapet utanför är 
en central egenskap i programmet där strukturen löser upp sig och står under infly-
tande av omvärlden, i samtal, i rörelse. 

Den halvöppna kvartersformen sluter gravområdena mot utsidan likt öar av vegeta-
tion som det jordbruket lämnat att växa fritt. Insidan erbjuder stillhet, friväxande 
äng och vårdträd utan att bli dominanta och slutna kyrkogårdskvarter. Öppenheten 
vilar på en socialt synsätt men där möjligheten till privata rum fortfarande återfinns 
som självklar del. Avenbokshäckarna dom definierar rummen planteras efter behov 
och får innehålla ängsmark och befintliga träd tills dess att ett gravskick inpassas.  

Trädbegravning

En ny begravningtyp som redan är vanlig i europa är användandet av befintlig skog 
och askbegravning i anslutning till ett träd (som kan förses med namnskylt). Behovet 
av skötselfria begravningsformer blir allt större och Granholmstoppens omgivande 
äldre bestånd svarar på bästa sätt mot dessa tendenser. Ett nytt vägsystem av stigar 
anläggs och urnor i biologiskt nedbrytbart material kan placeras intill träden. För att 
minska miljöpåverkan från kremering och begravning rekomenderas den nya begän-

gelseformen genom frystorkning (promession). Begravningsplatsen kan innehålla tre 
till fyra områden för trädbegravning för att bibehålla tillräckligt många skogsom-
råden som är öppna för allmänt bruk. Dessa områden återfinns i planeringen för 
fasutbyggnaden. 

Begravningslundar

Det andra stora behovet av skötselfria begravningformer ges av kvartrersstrukturen. 
Här inpassas alla olika typer av minneslundar med allt ifrån äppelodlingar, ängar, 
lundplanteringar, natursten och colombarium. Alla varianter av anonyma eller na-
mnivna begravningskvartere är möjliga. Flexibliteteten hos systemet är dess stora 
logistiska fördel. Tekniskt löses dessa valmöjlighet till att fästa namnplaketter med 
en innanvägg bakom häckplanteringen.

Mångkulturella begravningformer

Behovet av begravningsformer går idag inte att föutse, inte minst på grund av mi-
gration men eftersom sederna är i ständig utvecklig. Därför redovisar detta förslag 
endast en struktur som kan innehålla en stor uppsättning av olika traditioner.  

Medidationsplatser

Frånsett granholmstoppens storslagna dramatik och amfiteaterns större vy återfinns 
ett meditatitonsrum utan gravar i Ekbacken bakom huvudkapellet liksom längs höj-
dens talldungar. En liten promenadväg och sittplatser medger informella mediations-
rum. Platserna ges avsiktligt ingen gestaltning utan vilar på sin naturlika form. I de 
tre stora trädbegravningslundarna liksom i kvarterens asklundar tillgodoses ytterli-
gare behovet av dessa lugna platser.  

Bullervall mot Akallavägens nya sträckning (0,4 ha)

Plantering: bullerskydd  och rumsgestaltning (0,8 ha)

Anonyma Trädgravar

Samtid 

Ung utfyllnadsmark 
Forntid

Istidslandskap

Namngivna Trädgravar

N.N.

Systemet medför fullständig flexibilitet för olika sedvänjor som får samexistersida vid 

sida. Innehållets ordning och karaktärer utveclas under utbyggnadens gång parallellt med 

de växlande behoven. Varje kvarters storlek 14*14 m (196 kmv) är anpassat till landska-

pets skala, och skapar en enhet av lämplig storlek för samexistens. 

Exempel på namnskylt

Trädbegravningsområden

Kvartersformens flexibilitet bär alla typer av gravskick

Dimension 14x14 m (196 kvm)

36 kistgravara (á 3,1 kvm)

63-130 urngravar

1 minneslund (varianter)

...

Mausoleum/ovan jord
(24-36 /kvarter)

Urngravar (63 /kvarter) Kistgravar (36/kvarter)

Colombarium Askgravlund (äng/vårdträd) Askgravlund (stenröse)

Askgravlund (Anonym) Askgravlund (Namngivna)

Askgravlund (Namngivna) Kistgravlund (Namngivna)
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63 urngravar

Colombarium

Mausoleum/
Annan ovan jord 
begravning

Anonym kistlund

Anonym kistlund

1:500 Fas 1

Aklund

Aklund

Aklund

Kapellet på Udden 

Utomhusceremoniplats

Vändplats 
(färdtjänst, servicefordon)

Entréplats

Ringvägen (Asfalt med grus )
Cykel och gångväg
Servicefordon och färdtjänst

Loopen (Asfalt med grus )
Cykel och gångväg
Servicefordon och färdtjänst

Pelousen
Gångytor 
Tätsådd kortklippt gräsmatta 

Gravkvarter extensiv gräsmatta

Cykelvägen

Ekbacken, meditationslund

Upplagsplats 200 kvm

Vändplats (buss och servicefordon)
Parkering (88 platser, fas1)
Asfalt med grus

Ekonomibyggnader
Uppställningsplatser

Besökstoaletter WC 

Tidsaxeln (grusväg)

 
Spegeldammen

 
Äng

Trädbegravningsplatser med gångsystem

36 Kistgravar

36 Kistgravar



Järva begravningsplats Skogsbrynets gräns

Vägsystem 

För att tillgodose det viktiga behovet av cykel och promenadvägar tillgängliga för 
rörelsehindrade avvecklas det befintliga vägystemet successivt. Istället utformas ett 
primärt ringvägsystem med maximal rampluting 1:20. Ringvägen ”loopen” följer lands-
kapets morfologi och leder besökare med bil (färdtjänst eller servicefordon) till alla 
gravområden och till alla gravplatser inom femtio meters gångväg. Detta huvudstråk är 
belagt med asfalt och knyter samman de viktiga noderna. Hela vägystemet bör byggas i 
den första fasen.

Det sekundära vägsystemet är de ortogonala grusvägarna som förbinder gravkvarter 
med ringvägarna och här inräknas den stora mittväten ”tidsaxeln” som förbinder hela 
området. Dessa vägar går ibland oberörda genom extrem terräng (som princip) har 
ibland lutning över 1:20. I de fallen finns alltid en parallell angöring (gäller främst 
Granholmstoppen). Detta vägsystem byggs ut parallellt med gravkvarteren.

Lokal angöring till gravenplatsen sker över klippt gräs. Kvaliteten hos underbyggnad 
och gräs medger farbarhet med rullstolar och andra hjälpmedel. Detta vägsystem byggs 
ut parallellt med gravkvarteren.

Angöringen med bil sker från Akallavägens rondell. En enkel rak väg genom friväxande 
träd leder till en entreplats begränsad mot väster av en naturlik, trädplanterad buller-
vall.  Entren från parkingsplatsen (200 platser) leder under ett skärmtak till en förplats 
och därefter vidare genom den ekbevuxna höjden. 

Landskapsupplevelser: Observatorieplatån och Dalgångarna

Dalarna betonas här som en klar upplevelse av omslutande vegetation och den trygghet 
som ges av utblickar och orientering. Placeringen av de öppna ytorna, liksom gräns-

plantering i området är noga utvalda och medger starka symboliska värden. Det stora 
agrara landskapsrummet norr om tävlingsområdet utgör resonanskropp för begravnings-
platsen dalar. De utblickar som ges dithän, kaliberar upplevelsen av de inre rummen 
och dalarna blir ett refugium sanktionerat ur erfarenheten av det stora. 

Granholmstoppen är en huvudattraktion för många besökare och lämnas därför utan-
för begravningsplatsens skick till att vara en helt offentlig plats men omformas till två 
huvudsakliga rum. En ny väg, utformad enligt illgänglighetskraven leder besökaren upp 
till toppen där en storslagen vy direkt öppnar sig över en förenklad, något konkav gräs-
platå. Denna yta får samklang med jordbrukslandskapets plana fält drygt trettio meter 
längre ned. Visuellt en kraftfull sammanläsning, en gest som placerar betraktaren i sitt 
sammanhang. Den idag heterogena och röriga Granholmstoppen framstår nu i klarhet 
och lugn höjd över landskapet. 
 
Den något högre placerade platån i södra delen av toppen har tydliga rumsliga kvalite-
ter med utblickar över landskapet. Dess rumslighet betonas med några öppna trappsteg 
i gräs gentemot den stora platån och utgör därmed dess annex.

Naturupplevelser och samtidens kulturhistoria

De fornminnen som finns i området tillåts samexistera med de nya behoven som 
upplevelsebara element och förlänar begravningsplatsen en större, metaforiskt tidslig 
dimension. Fornminnena tillåts vara en del av vår samtid, utan att bli musealiserande 
och skylförsedda objekt så ställs de bredvid minneslund och trädbegravning, i förhand-
ling och i rörelse.

Naturupplevelserna är redan inneboende kvaliteter i området men som betonas med 
det nya grafiska vägsystemet och genom känslig gallring under rådgivning av specialis-
ter. Utfyllnadsmarkens dåliga näringsinnehåll medför en annan strategi än de fuktiga 

naturmarker som omger Granholmstoppen. Planteringsstrategierna tillför ask (Fraxinus 
excelsior), björk (Betula pendula), al (Alnus incana) och tall (Pinus sylvestris) som sym-
bolisk och topografisk betoning av landskapets egenskaper.

Kapellet på Udden, passagen mellan forntid och samtid.

Kapellbyggnadens reducerade form är placerat just i brytningen emellan dessa två 
tidsbegrepp, kapellet utgör själva portalen mellan dessa rymder. Utfört med en trä-
fasad av stickspån kontrasteras denna urgamla byggteknik med en matematiskt berä-
knad anamorfisk form, en byggnad som genomgår en metamorfos mellan geometri och 
naturtillstånd. En byggnad som vars organiskt kurvade långsidor tycks hålla andan och 
sträcka sig uppåt. 

Byggnadens inre definieras av det lutande golvet som samlar rummets tyngdpunkt och 
medger intimitet för både små och större grupper (5–150 personer). Takfönstren förser 
det inre med ett vandrande ljus. 

Trapporna och muren i söder betonar den snedställda byggnaden, som betonar det 
assymetriska och passagen ut mot det öppna. Trapporna leder ut i landskapet ner mot 
vattenspegelns förlängning av vägen. Precis norr om kapellet erbjuder den informella 
amfiteaten rum för de större grupperna (upp till 500 personer) där landskapet utgör 
ceremoniell ram. 

Ekonomibyggnader och besökstoaletter

Ekonomibyggnadernas lokalisering och lämpliga mått återfinns i plan 1:500. Ekonomi-
byggnaden innehåller omkländingsrum, kök och direktion. Besökstoaletterna ingår som 
del av denna byggnad i anslutning till parkeringsplatsen vid huvudentrén. 

Allmänna principer, omlokaliseringar och fasindelning 

Fasindelningen av begravningsplatsens utbyggnad medför möjligheten till ett sekun-
därt kapell i ett senare skede. Placeringen av denna byggnad tillgodoser den sydöstra 
delens gravområde. 

Kolinilotterna samordnas till den sydöstra arean utanför projektområdet. Dessa har 
inte möjlighet att kvarvara i de centrala delarna. Discgolfanläggningen kan fortsätta 
oinskränkt på den sydöstra sidan under de tidiga faserna varefter de flyttas ut. Däre-
mot kan Granholmstoppen brukas för alla typer av aktiviteter, skärmflygning, drakflyg-
ning, konserter och konstprojekt och så vidare.

Genom att tillhandahålla i princip lika stora områden av parkutrymmen (icke begrav-
ningsplatser) som tidigare, kommer området genom sin höjda skötselnivå att kunna 
användas i ännu högre utsträckning av allmänheten. Genom att begravningsplatsen 
håller alla typer av religioner och begravningsskick i en öppen struktur möjliggörs 
samexistens och identifikation med den Andre. 

Summering

Totalt 250 gravkvarter (14x14m)
Gravyta (varav Trädbegravning 2,1 – 4,7 ha)    12 ha
Parkyta i direkt angränsande till gravkvarter    13 ha
         _____
Av tävlingsområdets 42 ha:      25 ha

Flygperspektiv A

Vägen mot kapellet
Plan 1:500

Fasad mot söder 1:500

Snitt 1:200

Fas 1

Gravkvarter        2,5 ha
Parkrum         2,7 ha
Byggnader (Kapell, Ekonomibyggnder och Parkering)   0,7 ha
Trädbegravning         0,2 ha  
         _____  
         6,0 ha

75 Kvarter (2700 Kistgravar/9750 Urngravar + 200 trädgravar) 

Fas 2

Gravkvarter (som första expansion nära fas 1)    2,2 ha
Gravkvarter (mot det stora Landskapet)     2,0 ha
Parkrum        4,2 ha
Trädbegravning utökning av första området     0,9 ha
         _____ 
         6,5 ha

87 Kvarter (3393 Kistgravar/11310 Urngravar+ 900 trädgravar) 

Fas 3 Alternativ A

Gravkvarter        3,4 ha
Parkytor       4,5 ha
Trädbegravning       1,0 ha
Parkeringsytor område 2     _____
        8,9 ha

88 Kvarter (3168 Kistgravar/11440 Urngravar+ 1000 trädgravar) 

Fas 3 Alternativ B

Gravkvarter        1,8 ha
Trädbegravning        2,6 ha
Parkytor       4,5 ha   
        _____
        8,9 ha

52 Kvarter (3168 Kistgravar/11440 Urngravar+ 2600 trädgravar)


