
JURYUTLÅTANDE: TÄVLING OM 
EN NY BEGRAVNINGSPLATS VID 
JÄRVAFÄLTET I STOCKHOLM

JURY REPORT: OPEN COMPETITION 
FOR A NEW CEMETERY AT 
JÄRVAFÄLTET, STOCKHOLM



2



3

INLEDNING 
Stockholms stad inbjöd i september 2009 till en allmän 
tävling om utformningen av en ny begravningsplats vid Järva 
friområde i Stockholm. Den blivande begravningsplatsen är 
för Stockholms nordvästsektor en satsning av motsvarande 
strategisk betydelse och långsiktighet som för Skogskyrko-
gården på den södra sidan av staden var för hundra år sedan.  

Den nya begravningsplatsen kommer att ligga mellan 
Akalla, Hjulsta och Tensta kring Granholmstoppens stora 
kulle som kan ses från alla håll över Järvafältet. Begrav-
ningsplatsens läge i sig kommer att få ett stort symboliskt 
värde för nuvarande och kommande generationer. Ambitio-
nen är att begravningsplatsen ska ha en hög konstnärlig och 
arkitektonisk höjd och på så sätt bygga vidare på det existe-
rande kultur- och naturlandskapet och ytterligare bidra till 
identitet och samhörighet för de boende vid Järvafältet.

Syftet med tävlingen är att skapa en hållbar översiktlig vi-
sion för hur denna stora begravningsplats ska gestaltas grundat 
på platsens storslagna karaktär och det omgivande landskapets 
särdrag. Begravningsplatsen kommer att byggas och utvecklas 
under en mycket lång tid och tävlingen syftar till att defi niera 
målsättningar och en karaktär som kan vara grunden för utveck-
lingen av begravningsplatsen för en lång tid framöver. En förut-
sättning är att det kan ta decennier innan begravningsplatsen är 
fullt utbyggd. 

På Järva begravningsplats kan en integration mellan forn-
tid, nutid och framtid uppnås. Här är ett område med gravar 
från vikingatid och medeltid som tillsammans med nya grav-
skick skapar integration i tid och rum, mellan gammalt och 
nytt samt mellan olika kulturyttringar och traditioner. Den 
nya begravningsplatsen ska förstärka och utveckla områdets 
kultur- och naturvärden. På begravningsplatsen ska det fi nnas 
utrymme för en mångfald av gravskick och kulturyttringar. 
Begravningsplatsen ska vara stämningsfull och rofylld för 
besökaren.

TÄVLINGEN 
Stockholms stad, genom kyrkogårdsförvaltningen i samar-
bete med stadsbyggnadskontoret, inbjöd i oktober 2009 till 
en allmän tävling om en ny begravningsplats på Järvafältet. 
Tävlingen är en öppen projekttävling och följer byggsek-
torns gemensamma tävlingsregler och lagen om offentlig 
upphandling (LOU). Avsikten med tävlingen är att ge vin-
nande förslagsställare i uppdrag att utveckla sitt förslag mot 
genomförande.  

 Tävlingen inleddes med ett startmöte för alla intresserade 
tävlande den 12 oktober 2009. Ungefär 100 arkitekter kom 
till Järvafältet för att få en presentation av tävlingen och en 
guidad tur på platsen. Borgarrådet Joakim Larsson deltog i 
mötet och underströk betydelsen av den nya begravnings-
platsen för alla boende kring Järvafältet. Kyrkogårdsförvalt-
ningen ordnade ytterligare ett par visningar för intresserade 
tävlande under hösten.  

Tävlingen annonserades genom OPIC och tävlingspro-
gram och annan information lades upp på Sveriges Arki-
tekters hemsida www.arkitekt.se/jarva09, där också alla 
tävlingsförslag och detta juryutlåtande fi nns sparade. Cirka 
650 arkitekter registrerade sig och vid tävlingstidens utgång 
den 15 februari kunde juryn godkänna 111 tävlingsförslag för 
bedömning.  

INTRODUCTION
In September 2009 the City of Stockholm invited entries in an 
open competition for the design of a new cemetery at Järva 
Friområde (“Järva Common”) in Stockholm. The prospective 
cemetery represents for the northwestern sector of Stockholm 
an initiative of the same strategic and long-term signifi cance 
as with the Woodland Cemetery, on the south side of the city, a 
hundred years ago.

The new cemetery will be located between Akalla, Hjulsta 
and Tensta, surrounding Granholmstoppen, a high hill visible 
from all over Järvafältet. The cemetery’s location in itself will be 
of great symbolic value to present and future generations. The 
aim is for the new cemetery to possess high architectural and 
artistic qualities and in this way to build further on the exis-
ting man-made and natural landscape and further contribute 
towards giving Järvafältet residents a sense of common identity 
and community.

The purpose of the competition is to create a sustainable 
overall vision of how this large cemetery is to be designed, 
based on the magnifi cent characteristics of the site and the 
distinctive ambience of the surrounding landscape. The ceme-
tery will be constructed and developed over a very long period 
of time, and this competition is intended to defi ne objectives 
and a character on which the development of the cemetery can 
be based for a very long time to come. One precondition is that 
decades may pass before the cemetery is fully developed.

In the Järva cemetery, integration can be achieved of pre-
history, present and future. This is an area with burials dating 
from Viking and medieval times which, coupled with new burial 
practices, will create integration in time and space, between old 
and new and between different cultural manifestations and tra-
ditions. The site will have to accommodate a diversity of burial 
practices and cultural manifestations while at the same time 
being an evocative, tranquil place for the visitor.

THE COMPETITION
In October 2009 the City of Stockholm, acting through the 
Cemetery Administration and in association with the City Plan-
ning Administration, announced an open competition for a new 
cemetery at Järvafältet. This is an open project competition, 
governed by the common competition rules of the construction 
industry and the provisions of the Public Procurement Act, its 
purpose being to commission the winner to realise the scheme 
submitted.

The competition began with an inaugural meeting of all pro-
spective participants on 12th October 2009. Roughly a hundred 
architects came to Järvafältet for a presentation of the competi-
tion and a guided tour of the site. City Commissioner Joakim 
Larsson attended the meeting and underscored the importance 
of the new cemetery to all residents in the surroundings of 
Järvafältet. Two further guided tours for interested competi-
tors were arranged by the Cemetery Administration during the 
autumn.

The competition was advertised through OPIC and the com-
petition programme and other information were uploaded onto 
the Swedish Association of Architects website, www.arkitekt.se/
järvafaltet09, where all competition entries and this Jury report 
have also been saved. Some 650 architects enrolled and on 15th 
February, the deadline for entries, the Jury were able to approve 
111 entries for adjudication.
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Bedömningskriterier  
Förslagen bedömdes av juryn utifrån följande kriterier i en 
helhet. 

Arkitektonisk kvalitet 
Hur arkitektonisk gestaltning och konstnärligt uttryck tillför 
kvaliteter i relation till platsens kulturhistoria och dess land-
skapsvärden. 

Funktionalitet  
Hur förslaget uppfyller programmets krav på tillgänglighet, 
mångfald, trygghet, miljöhänsyn, arbetsmiljö och drift samt 
hur begravningsplatsen långsiktigt kommer att fungera i 
etapp ett och i dess utbyggnadsfaser. 

Genomförbarhet 
Ekonomi (investering och drift). 
Effektivitet och fl exibilitet i mark- och lokalanvändning. 

 
Juryn bestod av: 
•  Per Kallstenius, stadsarkitekt, arkitekt SAR/MSA, stads-

byggnadskontoret, juryns ordförande 
•  Mats Larsson, förvaltningschef, kyrkogårdsförvaltningen 
•  Pär Westin, avdelningschef, kyrkogårdsförvaltningen 
•  Per Söderberg, vice stadsarkitekt, arkitekt SAR/MSA, 

stadsbyggnadskontoret 
•  Pia Krensler, stadsträdgårdsmästare, landskapsarkitekt 

LAR/MSA, trafi kkontoret 
•  Anders E Johansson, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd 

av Sveriges Arkitekter 
•  Stig L Andersson, landskapsarkitekt MAA MDL, utsedd av 

Sveriges Arkitekter 
 

Juryn adjungerade arkitekt MSA Karin Söderling, projekt-
ledare på kyrkogårdsförvaltningen.

 

Sakkunniga 
Juryn har haft tillgång till projektgruppen med sakkunniga 
från stadens förvaltningar. I projektgruppen ingår Ulrika 
Egerö, ekolog och projektledare stadsbyggnadskontoret, 
Anna Savås, projektledare exploateringskontoret, Rolf Gäf-
vert, trafi kingenjör trafi kkontoret, Barbro Århem antikvarie 
Stockholms Stads Stadsmuseum, Gunilla Hjorth, ekolog 
miljöförvaltningen, Ulf Lindahl, stadsträdgårdsmästare 
trafi kkontoret, Yvonne Ekman, samhällsplanerare Spånga-
Tensta stadsdelsförvaltning, Maggan Cervinger, parkingenjör 
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Gunnar Hörnfeldt, utre-
dare Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Roger Örneholm, 
parkingenjör Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Juryn har 
haft en särskild dialog med Ulrika Egerö avseende kulturre-
servatet och dess bestämmelser. Henrik Alm, Anna Lund-
gren, Irina Persson och Anna Hedlund från Sweco har varit 
till stöd för juryn i vissa vatten- och geologifrågor.

Juryns sekreterare var arkitekt SAR/MSA Katarina Nils-
son Sveriges Arkitekter. Tävlingsfunktionär var Ewa Dahl på 
kyrkogårdsförvaltningen. ÅsaClara Örn på kyrkogårdsför-
valtningen var utställningssamordnare. 

Juryn har under bedömningstiden träffats under sju helda-
gar. Vid fl era tillfällen har juryn besökt tävlingsområdet. För 
att förstå tävlingsförslagen och för att hämta kunskap om 
moderna begravningsplatser och nya typer av begravnings-

Assessment criteria
The entries were holistically assessed by the Jury with reference 
to the following criteria.

- Architectural quality
The way in which architectural design and vocabulary add 
qualities in relation to the site’s inherent heritage and landscape 
qualities.

- Functionality
How the scheme meets the programme’s requirements of accessi-
bility, diversity, security, environmental consideration, occupa-
tional safety and health (work environment) and operation, and 
how in the long term the cemetery will function in phase one and 
during the enlargement phases.

- Feasibility
Economics (capital and running costs).
Effi ciency and fl exibility in the use of land and facilities.

The Jury comprised:
• Per Kallstenius, Stockholm City Architect, Architect SAR/

MSA, City of Stockholm Planning Administration, Chair
• Mats Larsson, Senior Administrative Offi cer, Stockholm Ce-

meteries Administration
• Pär Westin, Senior Administrative Offi cer, Stockholm Cemete-

ries Administration
• Per Söderberg, Deputy City Architect, Architect SAR/MSA, 

City of Stockholm Planning Administration
• Pia Krensler, City Gardener, Landscape Architect LAR/MSA, 

City of Stockholm Traffi c Administration
• Anders E. Johansson, Landscape Architect LAR/MSA, nomi-

nated by the Swedish Association of Architects
• Stig L. Andersson, Landscape Architect MAA MDL, nomina-

ted by the Swedish Association of Architects

The Jury co-opted Karin Söderling, Architect MSA, Project 
Leader at the Cemetery Administration.

Expert advisers
The Jury had access to the services of the project group com-
prising experts from City administrative authorities. The project 
group comprises Ulrika Egerö, Ecologist and Project Leader, 
City Planning Administration, Anna Savås, Project Leader, Ur-
ban Development Offi ce, Rolf Gäfvert, Traffi c Engineer, Traffi c 
and Waste Management Administration, Barbro Århem, Conser-
vator, Stockholm City Museum, Gunilla Hjorth, Ecologist, Envi-
ronment and Health Administration, Ulf Lindahl, Superintendent 
of Parks and Gardens, Traffi c and Waste Management Adminis-
tration, Yvonne Ekman, Urban Planner, Spånga-Tensta District 
Authority, Maggan Cervinger, Parks Engineer, Spånga-Tensta 
District Authority, Gunnar Hörnfeldt, Researcher, Rinkeby-Kista 
District Authority, Roger Örneholm, Parks Engineer, Rinkeby-
Kista District Authority. The Jury conducted a special dialogue 
with Ulrika Egerö concerning the heritage reserve and its sig-
nifi cance. Henrik Alm, Anna Lundgren, Irina Persson and Anna 
Hedlund of SWECO assisted the Jury with regard to certain 
water and geology issues.

Katarina Nilsson, Architect SAR/MSA, of the Swedish As-
sociation of Architects, served as Secretary to the Jury. Ewa 
Dahl, representing the Cemetery Authority, was Competitions 
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skick i känslig naturmiljö samt hämta referenser kring olika 
sorters begravningsplatser, gjorde juryn en studieresa till Bar-
celona och såg begravningsplatserna i Igualada av arkitekten 
Miralles och i Parque Roques Blanques av arkitekterna Enric 
Batlle and Joan Roig. Jurymedlemmarna gjorde också en rad 
besök på begravningsplatser i Stockholmsområdet.

Utställning, visningar och 
diskussioner under bedömningstiden 
I samband med tävlingen har en rad aktiviteter genomförts 
i syfte att bredda förutsättningarna för en god kommunika-
tion och dialog kring projektet. Alla 111 förslag ställdes ut 
på Ross Tensta gymnasium under bedömningstiden. Till ut-
ställningen kopplades en rad aktiviteter och seminarier. Drygt 
800 personer besökte utställningen och/eller deltog i olika 
aktiviteter kring den. Ett antal miniutställningar arrangerades 
också med information om projektet på fem olika platser. 
Tre seminarier genomfördes på Ross Tensta gymnasium med 
temana: Hur kan begravningsplatsen gestaltas utifrån alla 
de olika intressen som ska samsas om den?, Begravnings-
traditioner i förändring, Identitetsskapande arkitektur och 
Dialogforum om döden i ett socialt och kulturellt perspektiv. 
Vandringar i tävlingsområdet arrangerades också. 

 

Tävlingsuppgiften 
Tävlingsuppgiften var att visa en övergripande disposition 
av området med förslag till lämpliga utbyggnadsetapper. 
De tävlande skulle ge ett mer detaljerat förslag av begrav-
ningsplatsens första etapp eftersom det var viktigt att visa att 
begravningsplatsen redan i den första etappen kan upplevas 
som en färdig helhet. 

Fortsatt process
Juryn har utsett ett förslag till förstapristagare och rekom-
menderar förslaget till fortsatt utveckling och genomförande. 
Det vinnande förslaget ska utgöra grund för fortsatt plane-
ring. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området 
planeras att starta när tävlingen är avgjord. Det första steget 
i detaljplaneringen är ett program där ett antal frågor kom-
mer att prövas som bland annat handlar om platsens disposi-
tion, tekniska förutsättningar, infrastruktur, angörning och 
tillgänglighet med mera. Kulturvärden och miljöaspekter 
som buller, vattenfrågor och naturvärden kommer också att 
behandlas i detaljplaneprogrammet. Sedan följer en samråds-
process med boende, sakägare och andra intressenter och 
synpunkterna från samråden ska vägas in i den fortsatta pro-
cessen. Detaljplanearbetet beräknas pågå under 2010–2011 
och ny detaljplan beräknas tidigast vinna laga kraft under 
2012. Planering, projektering och byggande av en första 
etapp tar därefter vid och första gravsättning kan tidigast ske 
under 2014–2015.

Arrangören avser att ge vinnande förslagsställare i upp-
drag att utveckla och bearbeta sitt förslag mot genomförande. 
I enlighet med tävlingsprogrammet kommer en förhandling 
att ske med förslagsställarna för att säkerställa en projekt-
organisationen för ett genomförande. Förslagsställaren har i 
vidare bearbetningar att ta hänsyn till juryns rekommendatio-
ner och övriga önskemål och krav som beställaren, myndig-
heter och ekonomin kan komma att ställa under projektets 
fortsatta utveckling. 

Offi cer. ÅsaClara Örn, Cemetery Administration, was Exhibition 
Co-ordinator.

During the assessment period the Jury held 7 all-day 
meetings, as well as paying several visits to the competition 
site. In order to understand the competition entries and can-
vass knowledge concerning modern cemeteries and new types 
of burial practice in sensitive natural surroundings, as well as 
gathering references on various types of burial ground, the jury 
visited Barcelona and viewed the Igualada and Parque Roques 
Blanques cemeteries designed, respectively, by the architect En-
ric Miralles and by architects Enric Batlle and Joan Roig. The 
members of the Jury also paid a succession of visits to cemete-
ries in the Stockholm area.

Exhibitions, viewings and discussions 
during the assessment period
A number of activities were arranged in conjunction with the 
competition so as to broaden the prospects of good communica-
tion and dialogue concerning the project. All 111 entries were 
exhibited at Ross Tensta High School during the assessment 
period. The exhibition was combined with a variety of activities 
and seminars. Over 800 people visited the exhibition and/or 
took part in various activities connected with it. A number of 
mini-exhibitions were also arranged, offering information about 
the project in 5 different places. Three seminars took place at 
Ross Tensta High School, on the following themes: How can the 
cemetery be designed compatibly with all the different interests 
which will have to share it? Funeral traditions in transition. 
Identity-creating architecture, and Dialogue forum on death in a 
social and cultural perspective. Guided walks round the compe-
tition site were also organised.

The competition brief
The competition brief was to show an overarching confi gura-
tion of the site with suggestions concerning suitable extension 
phases. The competitors were to present a more detailed scheme 
for the fi rst phase of the cemetery development, given the great 
importance of showing that the cemetery can be perceived from 
the very fi rst phase as a completed whole.

Subsequent process
The Jury has awarded fi rst prize to one entry which it recom-
mends for further development and implementation. The 
winning entry is to form the basis of further planning. Work on 
drawing up a new detailed development plan for the site is plan-
ned to begin when the competition has been decided. The fi rst 
stage of detailed planning is a programme in which a number of 
questions will be addressed, e.g. concerning the confi guration 
of the site, technical preconditions, infrastructure, integration 
and accessibility. Heritage qualities and environmental aspects 
such as noise, water issues and natural qualities will also be 
addressed in the detailed planning programme. A consultation 
process will then follow, with residents, right-holders and other 
interested parties taking part, and the viewpoints emerging from 
these consultations are to be factored into the ongoing process. 
Detailed planning work is expected to proceed during 2010 
and 2011, and a new detailed development plan is expected to 
acquire force of law in 2012 at the earliest. Planning, design 
and construction of an initial phase will then follow, the fi rst 
interment will be able to take place in 2014-2015 at the earliest.
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JURYNS GENERELLA 
BEDÖMNING  
Under bedömningsarbetet har tävlingsområdets skönhet, 
mångfald och historia varit en mycket viktig utgångspunkt 
för juryn. Medvetenheten om platsens kvaliteter har växt 
både i analysen av tävlingsförslagen och genom besök på 
platsen. Skönheten ligger i landskapet med den skulpturalt 
formade kullen, eklundarna, historien som är avläsbar från 
forntida gravar till den mer nutida före detta tippen, kolo-
niområdet och discgolfanläggningen. Granholmstoppen 
är medvetet och väl formad av parkförvaltningen i Stock-
holms stad genom stadsträdgårdsmästare Holger Blom. Den 
anlades under 60-talet av schaktmassor från de omgivande 
stadsdelarna och har sedan dess utvecklats och förvaltats 
av discgolf anläggningen, Hästa gård och andra. Det fi nns 
en mångfald av olika landskapsrum på platsen med olika 
kvaliteter som förändras med årstiderna och dygnets olika 
faser. Man kan lyssna till fågelsång, se rovfåglar samt vilda 
och tama djur. Många använder platsen redan idag både som 
strövområde och för andra aktiviteter. Alla dessa kvaliteter 
gör att fi nns en oerhörd potential i platsen. Platsens karaktär, 
närheten till de boende runt Järvafältet och den goda tillgäng-
ligheten från omgivande infrastruktur gör den till en väl vald 
plats för en begravningsplats för nordvästra Stockholm. Det 
fi nns i princip ingen annan plats av denna storlek där det är 
möjligt att anlägga en begravningsplats i Stockholm.

Samtidigt fi nns det en rad svårigheter som måste hante-
ras. Platsen är bullerstörd och den nya trafi kanläggningen i 
dess närhet kan komma att ytterligare öka bullret, samtidigt 
som E18 kommer att byggas över och störningen därifrån 
därmed kommer att minska. De tekniska och topografi ska 
förutsättningarna är komplexa och behöver ytterligare utre-
das i den fortsatta processen. Särskilt behöver anläggandet 
av kistgravar när det gäller val av plats och teknisk lösning 
utredas med omsorg. Områden med höga grundvattennivåer, 
tippmassor med okänt innehåll, lakvatten måste hanteras i 
den fortsatta processen och kan i hög grad bli styrande över 
begravningsplatsens utbyggnadsfaser. Det fi nns också om-
råden som har sådana kulturhistoriska värden eller naturvär-
den att de bör bevaras och skyddas. Det är också viktigt att 
angöringen till området och ett lokalt vägnät och gång- och 
cykelstråk etableras tidigt i utbyggnadsprocessen. Platsens 
topografi  innebär i sig en begränsning för tillgängligheten 
vilket kan göra att det blir svårt att uppnå Stockholms stad 
mycket höga krav. De som driver de anläggningar som fi nns 
på platsen idag, särskilt discgolfanläggningen har uttryckt en 
viss skepticism mot att anlägga en begravningsplats på plat-
sen. Det är viktigt att respektera oron för konfl ikter mellan 
nya och gamla anläggningar.

Fördelarna och svårigheterna med att anlägga en be-
gravningsplats uttrycktes i tävlingsprogrammet. Genom 
tävlingsförslagen visas vilka möjligheter som fi nns samtidigt 
som det egentligen inte fi nns något förslag som inte innehål-
ler någon komplikation som skulle behöva utvecklas i ett 
fortsatt arbete. Vilka tekniska möjligheter för att hantera till 
exempel dag- och grundvatten vid en begravningsplats och 
hur man kan anlägga kistgravar i en framtid behöver ytterli-
gare utvecklas och utredas. Med de miljökrav som fi nns idag 
och som kan antas ytterligare skärpas i en framtid måste nya 
tekniska lösningar för begravningsplatser utvecklas. Stock-

The arranger plans to commission the winning participant to 
develop and process their entry for implementation. In keeping 
with the competition programme, negotiations will take place 
with the participants to ensure the putting in place of a project 
organisation for implementation. In subsequent processing 
rounds the winning participant will have to defer to the Jury’s 
recommendations and to other desiderata and requirements 
which may be defi ned by the client, national authorities and the 
fi nancial situation as the project evolves.

GENERAL ASSESSMENT BY 
THE JURY
The beauty, diversity and history of the site have been a very 
important point of departure for the Jury in the process of adju-
dication. Awareness of the qualities of the site has grown, both 
in the analysis of the entries and through visits to the site. The 
beauty of the site is inherent in the landscape, with its sculp-
turally shaped hill, oak meadows, the history detectable from 
prehistoric burials to the more contemporary former landfi ll, 
the allotments and the disc golf pitch. Granholmstoppen has 
been carefully and successfully fashioned by the Stockholm City 
Parks Authority, through the agency of Parks and Gardens Su-
perintendent Holger Blom. It was constructed in the 1960s with 
excavation spoil from the surrounding townships and has since 
been developed and managed by the disc golf pitch, Hästagård 
and others. The site incorporates a variety of landscape areas 
with varying qualities which change with the seasons of the 
year and the different phases of day and night. One can listen to 
birdsong, see raptors and observe both tame and wild animals. 
Many people are already using the place as a rambling area 
and for other activities. All these qualities invest the site with a 
huge potential. The character of the site, its nearness to persons 
living near Järvafältet and its good accessibility from the sur-
rounding infrastructure make it a well-chosen spot for a burial 
ground serving the northwest of Stockholm. In principle, Stock-
holm has no other place of this size where the establishment of a 
cemetery would be possible.

The E 18 highway is going to be built over, which will reduce 
its disruptive impact. The technical and topographical condi-
tions are of a complex nature and will have to be further investi-
gated in the ongoing process. In particular, the arrangement 
of coffi n burials needs to be carefully investigated as regards 
choice of location and technical solution. Areas with high water 
tables, landfi ll of unknown content and leach water will have to 
be dealt with in the ongoing process and can greatly affect the 
cemetery’s expansion phases. There are also areas of such his-
toric or scientifi c interest or of such outstanding natural beauty 
as to merit preservation and protection. It is important that the 
integration of the site be provided for as part of the construction 
process and that a local network of roads, footpaths and cycle 
tracks are established early on in the development process. The 
actual topography of the site may constitute a constraint on ac-
cess, in order to meet the very exacting requirements laid down 
by the City of Stockholm. The parties running the facilities now 
existing on the site, especially the disc golf pitch, have expressed 
some scepticism concerning the establishment of a cemetery on 
the site and a fear of confl icts with the popular amenity which 
they have spent many years building up, a point of view which 
has to be respected.
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holm har här en möjlighet att leda utvecklingen för att hitta 
hållbara lösningar.

I tävlingen efterfrågades ett koncept som ska vara ledande 
för ett utvecklingsarbete under lång tid med starka grundläg-
gande kvaliteter. Det har varit naturligt för juryn att studera 
Asplunds, Lewerentz och kyrkogårdsförvaltningens arbete 
att tillsammans med juryn för Skogskyrkogårdstävlingen ut-
veckla förslaget från tävlingsresultat till färdigt begravnings-
plats. Till skillnad från många andra projekt så byggs och 
utvecklas en begravningsplats under mycket lång tid, vilket 
innebär att en ökad förståelse för platsen och människans för-
hållande till densamma kommer att utvecklas samtidigt som 
projektet utvecklas och byggs. Nya förutsättningar och nya 
behov måste också kunna hanteras under utvecklingsfasen. I 
bedömningen av tävlingsförslagen har de kvaliteter som fi nns 
på platsen och de kvaliteter som förslagen innehåller vägts 
mot de svårigheter som förslagen innebär. 

Tävlingens karaktär med det långa utvecklingsperspek-
tivet och komplexiteten har gjort att de principiella anslagen 
och de grundläggande angreppssätt som förslagen innehåller 
har varit betydelsefulla i bedömningen. Under den fortsatta 
processen kommer ytterligare förutsättningar att läggas till 
projektet som har att göra med vattenförhållanden, markin-
nehåll, framtida utbyggnad av infrastruktur och så vidare att 
behöva inarbetas i projektet. Anslag, grundstruktur, tillgäng-
lighet och de kvaliteter som föreslås kunna läggas till platsen 
har varit mycket betydelsefulla. I detta tidiga skede är det 
därför viktigt att fokusera arbetet på att utveckla en grund-
syn och ett förhållningsätt som kan vara ledande under hela 
utvecklingsarbetet och det ideala är att det kan vara så tydligt 
och robust att det tål olika uttryckssätt och kan förvaltas av 
många. 

Grunden för att skapa ett anslag som kan vara ledande 
under lång tid är en förståelse för området och de nya verk-
samheter som ska läggas till. Många av förslagen har viktiga 
analyser, och förslagsställarna har lagt ned ett gediget arbete 
som handlar både om att förstå platsen i förhållande till 
omgivningen och de funktioner som ska fi nnas där som inte 
bara handlar om begravningsplatsens funktioner utan också 
om befi ntliga funktioner och om att göra fältet och Gran-
holmstoppen tillgängligt för många. I fl era av dessa analy-
serande förslag har dock förslagsställarna inte visat någon 
övertygande lösning av tävlingsuppgiften. Analyserna i fl era 
förslag har varit viktiga för juryn i bedömningen av samtliga 
förslag och de har därmed bidragit till bedömningsarbetet.

Många förslag präglas också av stämningsbilder och 
inspirerade kollage eller har texter som målar upp en strategi. 
Dessa förslag är ofta vackra och tankeväckande och må-
lar upp en vision av hur en framtida begravningsplats med 
utrymme för många uttryckssätt och begravningsskick skulle 
kunna se ut. Trots en inlevelse för funktionen har juryn ofta 
haft svårt att fi nna lösningar i dessa förslag som är förank-
rade på platsen eller visar hur de kan vara vägledande för ett 
långsiktigt utvecklingsarbete. 

Många förslag bygger på visions- eller målbilder utan 
uppenbart stöd i platsen, i ett koncept eller en struktur, 
många av dessa har bedömts av juryn som mycket sårbara i 
en fortsatt utvecklingsprocess trots att det kan fi nnas många 
enskilda kvaliteter i dem. 

The advantages and disadvantages of establishing a ceme-
tery were expressed in the competition programme. The entries 
show the possibilities existing, at the same time as none of them 
contains any complication which would need to be enlarged on 
as work continues. The technical possibilities of dealing, for 
example, with stormwater and groundwater in a cemetery and 
the manner in which coffi n burials can be provided for in future 
need to be further enlarged on and investigated. Given the envi-
ronmental stipulations which exist today and which can be ex-
pected to be made more stringent as time goes on, new technical 
solutions for a cemetery will have to be developed. Stockholm is 
in a position to spearhead the invention of sustainable solutions.

In the competition a concept was called for which would 
possess powerful basic qualities and would set the course of 
development work for a long time to come. The Jury found it 
natural to study the work done by Asplund, Lewerentz and the 
Cemetery Administration, together with the jury for the Wood-
land Cemetery competition, to develop the competition entry 
from competition outcome to completed cemetery. Unlike many 
other projects, a cemetery is constructed and developed over a 
very long period of time, which means that greater understan-
ding of the site and of people’s relation to it will evolve simulta-
neously with the project being developed and constructed. New 
conditions and new needs must also be manageable during the 
development phase. In the assessment of the competition entries, 
the qualities inherent in the site and the qualities possessed by 
the entries have been balanced against the diffi culties which the 
entries entail.

The character of the competition – with its long-term de-
velopment perspective and its complexity – has made the basic 
principles and approaches in the competition entries important 
factors for adjudication. During the ongoing process, further 
preconditions will be added to the project, preconditions which 
have to do with water conditions, soil content, future infrastruc-
ture enlargement and so on. These preconditions will need to be 
factored into the project. Great importance has been attached to 
approach, basic structure, accessibility and the qualities which 
it has been suggested can be added to the site. At this early stage 
of things, therefore, it is important to concentrate on developing 
a basic view and an approach which can guide the whole of the 
development process and, ideally, can be suffi ciently articulate 
and robust to tolerate different modes of expression and to be 
managed by many agents.

An understanding of the site and of the new activities to be 
added is fundamental to the creation of an approach capable of 
affording guidance for a long time to come. Many of the entries 
contain important analyses, and their authors have worked had 
to understand the site in relation to its surroundings and the 
functions to be provided there, functions which are not solely 
those of the cemetery but also include those already in existence, 
as well as the question of making the site and Granholmstop-
pen accessible to large numbers of people. In several of these 
analytical entries, however, the authors have failed to present 
a convincing response to the competition brief. The analyses 
in several entries have played an important part in the Jury’s 
assessment of all entries and have contributed towards the adju-
dication process.

Many entries are also characterised by evocative images 
and inspired collage or have texts depicting a strategy. These 
entries are often beautiful and thought-provoking, painting a 
vision of what a future cemetery with scope for many modes of 
expression and funerary practices could look like. Empathy with 
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ETAPP 1 
Under bedömningsarbetet blev det än tydligare att det 
strategiska beslutet om var begravningsplatsens etapp ett 
ska anläggas och det anslag som den första etappen tar är 
av mycket stor betydelse. För att en begravningsplats ska 
etableras på ett bra sätt måste det fi nnas ett förtroende bland 
dem som ska använda den. En begravningsplats är till för 
den sista vilan och ingen vill att det ska överges eller förfalla 
– förutsättningen för detta är att den används av och tilltalar 
generationer av människor. 

I tävlingsprogrammet gjordes bedömningen att det är 
lämpligt att inleda begravningsplatsens utbyggnad på/vid 
kullens östra och södra delar därför att det där fi nns till-
räcklig distans till Förbifartens närområden och med bästa 
möjliga avskärmning från bullerspridningen. Men tävlings-
området utbredde sig runt och över hela Granholmstoppen 
för att de tävlande skulle få möjlighet att välja andra platser 
och göra andra ställningstaganden för begravningsplatsens 
första etapp.

I utbyggnadens första skede kommer entrén/entréerna till 
begravningsplatsen att etableras. Många av de tävlande har 
lagt en entréplats i det ungefärliga läge där man idag anlän-
der till platsen och som är utgångsplatsen för discgolfen – det 
vill säga från söder. Närheten till Hjulsta och i och med att 
E18 kommer att överdäckas gör att det kan vara naturligt att 
angöra platsen från denna sida som också idag är utgångs-
punkten för många av de aktiviteter som fi nns på platsen. Vid 
en närmare analys av förslagen har det blivit tydligt för juryn 
att en entréplats och en första utbyggnadsetapp i väster också 
innebär många kvaliteter som gör det möjligt med en första 
etapp på denna sida om Granholmstoppen. Här kommer en 
lokalgata, Akallavägen, som binder samman stadsdelarna sö-
der och norr om Järvafältet att passera vilket ger en naturlig 
angöring. Landskapet är i sig självt också rikt på kvaliteter 
som ger stöd för utformningen. Det varierade landskapet 
med sin blandning av naturtyper som öppna ängslandskap 
och skira lövskogar tillsammans med de forn- och kultur-
lämningar som format platsen blir en resurs och kan också 
bilda en bra utgångspunkt för begravningsplatsens första 
etapp. Granholmstoppen i fonden för en framtida entréplats 
ger en riktning och målpunkt in i området med angöring från 
den framtida Akallavägen i väster. Utsattheten från den stora 
väganläggningen är en komplikation, men här hörs också 
fågelsången från lövskogen och begravningsplatsen har då 
möjlighet att utvecklas både mot norr och söder kring kullen.  

Denna uppfattning innebär inte att övriga förslag med 
andra lösningar till entréer och placering av den första 
etappen utan vidare har uteslutits utan bedömts utifrån de 
övriga kvaliteter som annan placering kan innebära och deras 
möjliga utveckling.

Begravningsplatsens relation till 
landskapet 
Bland förslagen fi nns det fl era olika sätt att förhålla sig till 
landskapet och platsen. Landskapet på platsen är ett kultur-
landskap skapat av människan under en period av nära tusen 
år. Ett viktigt ställningstagande är om den nya begravnings-
platsen ska ha en struktur som är överordnad den existerande 
platsen eller om den nya funktionen, begravningsplats, ska 
inordnas med utgångspunkt från de kvaliteter som fi nns på 

the function notwithstanding, the Jury have in many cases had 
diffi culty in fi nding solutions in these entries which are rooted in 
the site and in seeing how they can furnish guidance for a long-
term development process.

Many entries are based on visionary or objective-related 
images lacking manifest support in the site, in a concept or 
structure, and many of these have been found by the Jury to 
be highly vulnerable in an ongoing development process, even 
though they may be possessed of many individual qualities.

PHASE 1
During the assessment process it became clearer than ever that 
the strategic decision concerning the location for the fi rst phase 
of the cemetery and concerning the approach to be adopted in 
that phase will be of great consequence. In order for a cemetery 
to be successfully established, its prospective users must be 
confi dent of its being used and fi lled. A cemetery is meant to be 
a last resting place, and no one wants to see it abandoned or 
neglected. Accordingly, it has to be used by and must appeal to 
successive generations.

In the competition programme, the eastern and southern 
parts of the hill or their vicinity were judged suitable points for 
inaugurating the development of the cemetery, because they are 
suffi ciently remote from the immediate surroundings of the By-
pass and offer the best possible protection from noise diffusion. 
But the competition sites extended all round Granholmstoppen 
and over it, so that the participants would be free to choose 
other places and adopt other standpoints concerning the fi rst 
phase of the cemetery.

The fi rst phase of the cemetery development will include the 
establishment of the entrance or entrances. Many of the parti-
cipants have placed an entrance roughly at the present point of 
arrival at the site, which is the starting point for disc golf, i.e. 
from the south. Given the proximity to Hjulsta and the prospect 
of the E 18 highway being decked over, it can be natural to 
approach the site from this side, which is already the starting 
point for many of the existing activities. Closer analysis of the 
entries has made it clear to the Jury that an entrance point 
and an initial development phase in the west also afford many 
qualities making it possible for an initial phase to take place 
on this side of Granholmstoppen. A local street, Akallavägen, 
linking together the townships south and north of Järvafältet, 
will pass by here, affording a natural linkage. Moreover, the 
landscape in itself is rich in qualities which argue in favour 
of this arrangement. The varied landscape, with its mixture of 
biotopes such as open meadowlands and delicate broadleaf 
woodlands, plus the prehistoric remains and other man-made 
features which have shaped the site, prove to be a positive asset 
and can also provide a good starting point for the fi rst phase of 
the cemetery development. Granholmstoppen as the end point of 
a future entrance gives a sense of direction and a vista into the 
site, accessed from the future Akallavägen (Akalla Road) to the 
west. Exposure to the major road is a complicating factor, but 
even here the birdsong from the broadleaf woodlands is audible 
and the cemetery can then be extended both northwards and 
southwards round the hill.

This is not to say that other entries presenting different so-
lutions for entrances and the positioning of the fi rst phase have 
been implicitly excluded. They have been assessed according to 
the other qualities which a different positioning can imply and 
according to their development potential.
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platsen. De tävlande har här gjort olika ställningstaganden: 
•  En överordnad struktur som dominerar platsen. Till denna 

typ av projekt hör till exempel de som omformar Gran-
holmstoppen till en befästningslik akropol, stora sjöar 
eller låter platsen domineras av kistmurar. Denna typ av 
angreppssätt visar inte särskilt stor respekt för den historia 
och de kvaliteter som fi nns på platsen.  

•  En överordnad struktur som låter platsens kvaliteter lysa 
igenom. Denna typ av angreppsätt kan exempelvis bestå 
av rutnät av belysning eller stolpar som knappast upplevs 
som ett mönster för den som befi nner sig på marknivå men 
ger en känsla av en speciell ordning som har med begrav-
ningsplatsen att göra. Från avstånd är den övergripande 
strukturen tydlig. Detta angreppssätt låter de kvaliteter och 
den historia som fi nns på platsen samspela med den nya 
funktion som läggs till. Mötet mellan gammalt och nytt 
kan också skapa helt nya kvaliteter.  

•  En struktur som bygger på den ordning och de kvaliteter 
som redan fi nns på platsen där själva den nya komposi-
tionen bygger på att förstärka och synliggöra existerande 
kvaliteter samtidigt som nya funktioner ytterligare berikar 
platsen. Detta angreppsätt utgår från upplevelsen av platsen 
och skapas med platsens egen struktur som utgångspunkt.  

 
Juryns bedömning är att de två senare principiella angrepps-
sätten är mer framkomliga än det första då de i högre 
utsträckning har möjlighet att ta till vara och utveckla de 
kvaliteter som fi nns på platsen.

En annat grundläggande angreppssätt där juryn har 
identifi erat två olika strategier handlar om hur man bygger ut 
begravningsplatsen. 
•  Utbyggnad steg för steg. Detta innebär att begravningsplat-

sen byggs ut genom att man lägger till område efter om-
råde enligt en i förväg etablerad plan som i och för sig kan 
ta olika riktning men där ett utbyggnadsområde läggs till 
när ett annat är färdigt. Denna strategi innebär en tydlighet 
och ger tydliga gränser till andra funktioner inom området. 
Begränsade delar av begravningsplatsen kommer att vara 
under utbyggnad vid varje enskild tidpunkt och utbyggna-
den kan ske långsamt. 

•  Utbyggnad inom en etablerad grundstruktur. En struktur 
inom ett större område läggs ut och begravningsplatser 
kan etableras på fl era platser samtidigt. Detta ger möjligen 
större möjlighet att bygga ut för många olika begravnings-
skick samtidigt och begravningsplatsen annekterar ett 
större område i ett tidigare skede. Samtidigt kan begrav-
ningsplatsen upplevas som mer ofärdig under en längre tid. 

Juryn kan inte ensidigt förorda den ena eller den andra 
lösningen men menar att det är av stor betydelse varje del 
som byggs tidigt måste upplevas som fullvärdig. Av avgöran-
de betydelse är dock att lokalgatusystemet och merparten av 
gång- och cykelvägarna, som inte bara ska försörja begrav-
ningsplatsen, etableras tidigt.  

Lokalgatusystem – koppling till 
omgivande stadsdelar 
I ett tidigt skede av utbyggnaden ska ett lokalgatusystem 
tillsammans med ett gång- och cykelnätverk att etableras. 
Det är därför av strategisk betydelse att tidigt i processen 
bestämma hur dess system ska se ut. Det är viktigt att alla 
delar av begravningsplatsen lätt kan nås, tillgängliggöras och 

How the cemetery relates to the 
landscape
The entries present several different ways of relating to the 
landscape and the location. The site landscape is man-made 
and has evolved over a period of almost a thousand years. One 
important point to be decided is whether the new cemetery is to 
have a structure which overrides the existing site or whether the 
new function, that of a cemetery, is to be integrated in deference 
to the inherent qualities of the site. The competitors have adop-
ted differing standpoints, viz:
-  An overarching structure dominating the site. Projects of this 

kind include, for example, those turning Granholmstoppen 
into a fortress-like acropolis, creating large lakes or making 
necropolis walls the dominant feature. This type of approach 
betokens scant respect for the history and qualities of the site.

-  An overarching structure allowing the qualities of the site to 
come into their own. This type of approach can, for example, 
take the form of a gridiron confi guration of lighting or posts 
which can hardly be experienced as a pattern by anyone stan-
ding at ground level but which does convey the impression of 
a particular order of things connected with the cemetery. The 
overall structure is clear when viewed from a distance. This 
approach allows the qualities and history of the site to interact 
with the new function added to it. In addition, the encounter 
between old and new can generate wholly new qualities.

-  A structure based on the order and qualities already present at 
the site, with the new composition itself based on reinforcing 
and highlighting existing qualities, at the same time as the site 
is further enriched by new functions. This approach emanates 
from the experience of the site and is created with the inherent 
structure of the site as point of departure.

The Jury fi nds the two last mentioned basic approaches to be 
more viable than the fi rst, since they have greater prospects of 
utilising and developing the inherent qualities of the site.

Another basic approach in which the Jury has identifi ed two 
different strategies concerns the way in which the cemetery is to 
be extended.
-  Step-by-step enlargement. This means extending the cemetery 

by adding one area after another in accordance with a pre-
defi ned plan which can per se move in a variety of directions 
but which involves adding one more extension when another 
has been completed. This strategy affords clarity and distinct 
boundaries in relation to other functions within the site. Limi-
ted parts of the cemetery will be in the process of extension at 
any given point in time and enlargement can proceed slowly.

-  Extension within an established basic structure. A structure is 
laid out within a large area and burial places can be establis-
hed at several points simultaneously. This may possibly afford 
greater scope for developing the cemetery for many different 
burial practices at once, with the cemetery annexing a larger 
acreage at an earlier stage. At the same time, the cemetery 
may give the impression of being more unfi nished over a 
longer period of time.

The Jury cannot unequivocally advocate either of these 
solutions, but maintains that it is highly important for every part 
laid out at an early stage to be perceived as fully adequate. It 
is critically important, however, that the local street system and 
most of the footpaths and cycle tracks, which will not only cater 
for the cemetery, should be established early on.
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utnyttjas av de stora grupper som från angränsande stadsdelar 
kan ha den som rekreationsområde på Järvafältet. Ett nytt 
nätverk av gång- och cykelvägar ska anläggas som gör om-
rådets ingående delar lätt tillgängliga och vackert inramade. 
Det är av avgörande betydelse för uppgiften att visa hur den 
skiftande topografi n kan vara utgångspunkten för ett sådant 
nätverk. Områdets stora nivåskillnad är en komplikation för 
tillgängligheten. Juryn har gjort bedömningen med förslagen 
som utgångspunkt att det är mycket svårt att anlägga fullt 
ut tillgängliga gångvägar på kullens högre delar och de är 
få förslag som har löst detta på ett övertygande sätt. Att ha 
trappor som en primär väg till en begravningsplats är inte 
acceptabelt – trappor kan endast accepteras som komplet-
terande väg. 

Olika begravningsändamål och dess 
gestaltning 
De tävlande skulle redovisa hur tävlingsområdet ska dispone-
ras för gravar, eventuellt i gravkvarter eller i andra grav-
mönster. I redovisningen kan ingå disposition för kistgravar 
och urngravar. Dessa gravmönster ska utformas för att till-
mötesgå efterfrågan från en mångfald av trosuppfattningar. 
I tävlingsuppgiften ingick att ge förslag till en begravnings-
plats som möter dagens och framtidens behov.

Begravningsplatsernas gestaltning i Sverige har för-
ändrats över tiden från de gravkullar som kan återfi nnas 
på platsen till 1800-talets parkliknande kyrkogårdar till 
de landskapskyrkogårdar som skapades under 1900-talet. 
Utvecklingen kan hänföras till förändringar i begravnings-
skick, till exempel kremering som introducerades under 
1900-talet. Förändringar av olika seder och traditioner sker 
kontinuerligt över tid och man tar gärna efter olika seder och 
gravskick och anpassar dem till de egna behoven. En modern 
begravningsplats som etableras idag och ska användas för en 
lång tid framöver måste kunna var mycket fl exibel för att alla 
individuella behov av begravningsskick ska kunna tillfreds-
ställas. Juryn konstaterar att det begravningsskick som växer 
starkast just nu inte bara i Sverige utan också i många andra 
länder är ett mycket naturnära begravningsskick. De kvalite-
ter som fi nns på Järvafältet med alla de olika landskapsrum 
som fi nns där stöder ett arbetssätt där landskapets existerande 
kvaliteter kan vara starkt närvarande på begravningsplatsen. 
Juryns bedömning är att landskapets karaktär har så många 
kvaliteter att de ska utnyttjas och förstärkas. En stor andel 
ovan jord byggda gravplatser som kolumbarier och kistmurar 
motverkar de egenskaper och kvaliteter som denna plats har.

Varken de tävlande eller juryn kan helt förutse vilka 
begravningsskick som kommer att användas i framtiden 
eftersom traditionerna inom alla trosuppfattningar förändras 
ständigt. På Järva begravningsplats ska alla känna sig hemma 
därför är det nödvändigt med möjligheter för individuella 
uttryckssätt och integritet samtidigt som begravningsplatsen 
som helhet måste få en utformning som uttrycker samhörig-
het och en gemensam särskild identitet. 

Andra användare och funktioner på 
platsen
Genom att området idag sköts och används av fl era andra 
nyttjare förutsätts den nya gravplatsen byggas ut i etapper 
på ett sådant sätt att de nuvarande nyttjarna kan vara kvar så 

Local street systems – linkage to 
neighbouring townships
A local street system is to be established, together with a net-
work of footpaths and cycle tracks, at an early stage of the de-
velopment. This makes it strategically important to decide early 
on in the process what these systems are to look like. All parts 
of the cemetery must be easy to reach, accessible to and usable 
by the large groups of people from neighbouring townships who 
may have it as a recreation area in Järvafältet. A new network of 
footpaths and cycle tracks is to be constructed which will make 
the constituent parts of the site easily accessible and give them 
a beautiful setting. It is critically important for the remit to show 
how such a network can take its cue from the varied topography. 
The great difference in altitude is a complicating factor where 
the accessibility of the site is concerned. The Jury, taking the 
entries as its starting point, has come to the conclusion that 
laying out fully accessible footpaths on the higher parts of the 
hill will be very diffi cult, and few entries have resolved this issue 
convincingly. Steps are unacceptable as a primary access route 
to a cemetery and can only serve as a supplementary route.

Differing burial purposes and their 
articulation
The participants were asked to show how the competition site 
was to be used for graves, possibly in grave sections or other 
confi gurations. The account rendered can include a layout for 
coffi n burials and urn burials. These grave patterns are to be 
designed to meet demand from a diversity of creeds. The com-
petition brief included proposals for a cemetery meeting both 
present and future needs.

Cemetery design in Sweden has changed with the passing 
of time, from the burial mounds to be seen on the site to the 
park-like cemeteries of the 19th century and the landscaped 
cemeteries created in the 20th. These developments can be put 
down to changes in funeral practices, such as the introduction 
of cremation during the 20th century. Customs and habits of va-
rious kinds are continuously changing and it often happens that 
various customs and burial practices are imitated and adapted 
to the borrower’s own needs. A modern cemetery established to-
day and intended to remain in use for a long time to come must 
be very fl exible in order to accommodate all individual needs 
concerning burial practices. The Jury notes that the burial 
practice which is growing fastest at present, not only in Sweden 
but in many other countries besides, is a practice very close to 
nature. The qualities present in Järvafältet, with all its various 
landscape areas, will support a working approach whereby the 
existing qualities of the landscape can be powerfully present at 
the burial place. The Jury fi nds the character of the landscape to 
have so many qualities that they ought to be utilised and reinfor-
ced. A large proportion of burial spaces above ground, such as 
columbariums and necropolis walls, will frustrate the characte-
ristics and qualities of the site.

Neither the competitors nor the Jury can wholly predict the 
funeral practices which will be used in future times, because 
traditions in all creeds are forever changing. Everyone must be 
able to feel at home with the Järva cemetery, and so opportuni-
ties for individual modes of expression and privacy are needed, 
at the same time as the cemetery as a whole must be given a 
design expressing a sense of community and a special common 
identity.
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länge som möjligt, fl ytta inom området eller beredas an-
nan plats av staden. I tävlingsuppgiften ingick att visa hur 
discgolfanläggningen successivt kan omgrupperas i området. 
Discgolfen, kolonisterna, skärmfl ygarna och friluftslivet 
ska kunna samexistera med begravningsplatsen i de första 
etapperna. Discgolfanläggningen och de andra aktiviteter 
som fi nns inom området har format det och gett det karaktär. 
Tävlingsförslagen tar i olika utsträckning hänsyn till de andra 
verksamheter som redan fi nns på platsen. Juryn ser dock att 
begravningsplatsen kommer att utvecklas under mycket lång 
tid och att det fi nns stora möjligheter för begravningsplatsens 
och andra aktiviteter att samexistera och över tiden anpassa 
sig till och berika varandra. Juryn har också sökt strategier 
och potential i förslagen som innebär att de kan behålla sina 
kvaliteter och utvecklas med nya förutsättningar samt krav 
och önskemål från dem som ska använda Järvafältet i en 
fruktbar dialog. 

Byggnader och ceremoniplatser 
I tävlingsuppgiften ingår att redovisa en ceremonibyggnad 
om totalt ca 100–150 kvm. Ceremonibyggnaden ska ha en 
mycket fl exibel utformning, vara icke-konfessionell men ha 
förutsättningar att kunna användas för ceremonier utifrån en 
mångfald av trosuppfattningar.

Ceremonibyggnadens utformning har inte getts någon 
större betydelse i tävlingsprogrammet eller i juryns bedöm-
ning. Däremot är placeringen av betydelse. En ceremoni-
byggnad kommer att ha en dragningskraft inom området 
eftersom den kommer att användas och vara en målpunkt för 
många. Ceremonibyggnaden kommer att ha en betydelsefull 
del för de sörjande i begravningsceremonierna. Den kommer 
också att vara en viktig symbol för begravningsplatsen.

Driftaspekter
Förslagen skulle översiktligt redogöra för hur anläggningen 
ska skötas också med hänsyn till natur- och kulturvärdena på 
platsen. 

Flera förslag innehåller komplexa häckplanteringar, mur- 
och vattenanläggningar som kräver betydande resurser för 
drift och underhåll. Många förslag föreslår fortsatt betesdrift 
och anläggningar och planteringar av naturmarkskaraktär. Ur 
driftssynpunkt är det fördelaktigt att kunna behålla betesdrif-
ten och den extensiva skötsel som området har idag så långt 
som möjligt. Det är också angeläget att upprätta skötselpla-
ner för att bevara och utveckla värdefulla biotoper i området. 
Inte minst de värdefulla ädellövbestånden behöver vårdas, 
tillgängliggöras och utvecklas.  

Vattenfrågan
De tekniska förutsättningarna för anläggande av en begrav-
ningsplats inom tävlingsområdet är svårbemästrade. Dess-
utom fi nns känsliga recipienter för yt- och dagvatten inom 
området. Vissa förberedande hydrologiska och geotekniska 
undersökningar har genomförts under tävlingstiden vilka 
varit till stöd för juryarbetet. Grundvattenmätningar görs i 
området och dessutom har en studie över möjlig hantering 
av yt- och grundvatten utifrån val av olika typer av vatten-
anläggningar genomförts. Utredningen konstaterar att de 
ytliga grundvattennivåerna kräver dräneringslösningar för att 
använda marken som gravmark för kistgravsättning men att 
dräneringslösningarna också kan utnyttjas till skapande av 

Other users and functions on the site
Since the area is currently managed and used by several other 
users, the assumption is that the new cemetery will be developed 
by stages in such a way that the present users can stay on for as 
long as possible, relocate within the area or be allotted other lo-
cations by the City. The competition brief included showing how 
the disc golf facility could be successively redeployed within the 
area. Disc golf, the allotment tenants, the hang-gliding enthu-
siasts and outdoor recreation activities must be able to coexist 
with the cemetery during the initial stages.

The disc golf facility and the other activities existing within 
the site have shaped it and given it its character. The competi-
tion entries show varying degrees of consideration for the other 
activities already present on the site, but the Jury sees that the 
cemetery will evolve over a very long period of time, and there 
are great possibilities for the cemetery and other activities to 
coexist in a process of mutual adjustment and benefi t. The Jury 
has also looked for strategies and potentials in the competition 
entries whereby they can retain their qualities and, through a 
fruitful dialogue, develop with new preconditions and in keeping 
with the demands and wishes of Järvafältet’s users.

Buildings and ceremonial spots
The competition brief includes presenting a ceremonial building 
totalling some 100-150 sq. m. This ceremonial building is to be 
very fl exibly designed and non-denominational but suitable for 
use in ceremonies associated with a host of different creeds.

The design of the ceremonial building has not been ascribed 
any major importance in the competition programme or in the 
Jury’s assessment. Its positioning, on the other hand, matters a 
good deal. A ceremonial building will have a power of attraction 
within the site, because it will be used by and be a destination 
for many people. The ceremonial building will play an important 
part for mourners in the funeral ceremonies, and it will also be 
an important symbol of the cemetery.

Maintenance aspects
The competition entries were also to give a general account of 
how the facility was to be managed with regard to the natural 
and heritage-related qualities of the site.

Several entries include complex hedge plantings, wall struc-
tures and water installations whose operation and maintenance 
require considerable resources. Many entries propose continued 
grazing and structures and plantings associated with natural 
countryside. There is a logistical advantage in maintaining gra-
zing and the present-day extensive tending of the site for as long 
as possible. It is essential, moreover, that management plans 
be drawn up for preserving and developing valuable biotopes 
within the site. The valuable stands of rare broadleaf trees, not 
least, need to be cared for, made accessible and developed.

The water aspect
The technical aspects of laying out a cemetery within the com-
petition site are somewhat intractable. In addition, the site has 
sensitive recipients of stormwater and surface water. Certain 
preparatory hydrological and geotechnical studies were carried 
out during the competition, and the Jury’s work has been sup-
ported by the fi ndings obtained. Groundwater measurements are 
being carried out on the site and a study concerning possible 
management of surface and groundwater according to the selec-
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dikessystem, våtmarker och vattenspeglar. För att tillskapa 
större vattenspeglar krävs tillsättning av nytt vatten i områ-
det. Lakvatten från kyrkogårdar måste hanteras på särskilt 
sätt och troligen renas för att kunna tillföras till de känsliga 
recipienterna. 

För att ge en tydligare bild av grävbarhet och kullens 
innehåll gjordes fyra provgropar i olika delar av kullen till-
sammans med markundersökningar och miljöanalyser. Ingen 
av provgroparna hade tillräckligt goda förutsättningar för en 
framtida begravningsplats utan förbättrande åtgärder.  

Kulturreservat 
Järva friområde är skyddat som kulturreservat. Syftet är 
att för framtiden bevara det rika kulturlandskapet som har 
stort värde för friluftslivet, och den regionala grönstrukturen 
samt Stockholms biologiska mångfald. I tävlingsprogram-
met angavs att i reservatet är vissa åtgärder förbjudna, som 
att skogsplantera öppen mark, använda konstgödsel eller 
kemiska bekämpningsmedel, eller bedriva verksamheter som 
leder till risk för förorening eller grumling av Igelbäcken el-
ler minskar tillrinningen till bäcken 

I tävlingsuppgiften ingick att ta hänsyn till platsens rika 
natur- och kulturvärden. Många förslag gör gedigna analyser 
utan att riktigt leda fram till vägval som upplevs som genom-
arbetade utifrån dessa aspekter. Detta kan säkert hänföras 
till tävlingsuppgiftens komplexa karaktär där många fråge-
ställningar ska lösas för att skapa en begravningsplats inom 
området. Exempelvis använder många förslag de värdefulla 
ädellövsbestånden och fornlämningsområdena för gravområ-
den. Detta kan vara möjligt, men det saknas ofta en analys av 
hur detta kan göras på bästa sätt utan att fördärva natur- och 
kulturvärdena. Det fi nns bland tävlingsförslagen exempel 
där man till och med tagit bort fornlämningsområden för 
att skapa siktlinjer med mera, vilket är svårt att acceptera. 
Många förslag kliver dessutom utanför tävlingsområdet utan 
att tydligt motivera sina ställningstaganden. 

Juryns beslut
Juryn beslöt vid sitt möte den 24 augusti 2010 att utse följan-
de projekt till pristagare och rekommenderar 1:a-pristagaren 
till fortsatt utveckling och genomförande:
1:a pris Öarna, prissumma 300.000 kr
2:a pris Vid skogsbrynets gräns, prissumma 200.000 kr
3:e pris Growth Renewal Decay prissumma 100.000 kr
3:e pris Björksalarna, prissumma 100.000 kr
Hedersomnämnande går till förslagen:
Arabesk, Paradeigma, Allt kommer att bli bra, Föreställning-
ar om himlen och Vid bergets fot

Per Kallstenius, juryns ordförande
Mats Larsson
Pär Westin
Per Söderberg
Pia Krensler
Anders E Johansson
Stig L Andersson 

tion of different types of water installation has been completed. 
The investigation report observes that the superfi cial ground-
water levels require drainage solutions in order for the ground 
to be used for coffi n burials, but that the drainage solutions 
can also be used for creating ditching systems, wetlands and 
expanses of water. The creation of major expanses of water will 
require the addition of new water to the site. Leach water from 
cemeteries has to be specially handled and probably purifi ed 
before being returned to the sensitive recipients.

To clarify the picture of excavatability and the content of the 
hill, four test pits were dug in different parts of the hill, con-
jointly with soil studies and environmental analyses. None of the 
test pits had good enough potential for a future burial ground 
without improvement measures being taken.

Heritage reserve
Järva Friområde (“Järva Common”) is listed as a heritage 
reserve, the aim being to preserve for future generations the 
outstanding agrarian landscape, which is a great recreational 
asset, the regional green structure and Stockholm’s biological 
diversity. The competition programme made clear that certain 
measures are prohibited within the reserve (though exemptions 
can be granted in exceptional cases), such as afforestation of 
open land, use of artifi cial fertilisers or chemical pesticides, or 
the conduct of activities entailing a risk of pollution or clouding 
of the Igelbäcken watercourse or of reducing runoff into it.

The competition brief included taking the abundant natural 
and heritage-related qualities of the site into account. Many entri-
es include thorough analyses without really leading to a choice of 
direction which is felt to be cogently considered in terms of these 
aspects. This can no doubt be put down to the complex nature of 
the competition brief, with many issues to be resolved before a ce-
metery can be created within the site. For example, many entries 
employ the valuable rare broadleaf stands and the archaeological 
sites for burial grounds. This may be possible, but often there is 
no analysis concerning the best way of doing it without spoi-
ling natural and heritage-related qualities. The entries include 
instances where archaeological sites have actually been removed 
to create vistas etc., which is a none too acceptable proposition. 
Then again, many entries step outside the boundaries of the site 
without giving any clear justifi cation for their standpoints.

The Jury’s decision
At its meeting on 24th August 2010 the Jury resolved to award 
prizes to the following projects and to recommend the fi rst prize-
winner for further development and realisation:
1st prize Öarna, prize money SEK 300,000
2nd prize Vid skogsbrynets gräns, prize money SEK 200,000
3rd prize Growth Renewal Decay prize money SEK 100,000
3rd prize Björksalarna, prize money SEK 100,000
The following entries are awarded honourable mentions:
Arabesk, Paradeigma, Allt kommer att bli bra, Föreställningar 
om himlen and Vid bergets fot

Per Kallstenius, Jury Chairperson
Mats Larsson
Pär Westin
Per Söderberg
Pia Krensler
Anders E Johansson
Stig L Andersson
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Första pris

ÖARNA
Förslagsställare: Arkitekt Kristine Jensens 
Tegnestue och Arkitekt Poul Ingemann genom 
Kristine Jensen, Line Krath, Anna Rämert och Poul 
Ingemann.

Ett mycket vackert och inkännande gestaltningskoncept som 
med hjälp av tydliga formelement, men utan stora åthävor, 
ger platsen karaktär och identitet som begravningsplats. För-
slaget bygger vidare på det befi ntliga kulturlandskapet med 
stegvisa tillägg på platsens och landskapets villkor. Det fi nns 
en stor konstnärlig känslighet i handlaget och en ödmjukhet 
inför platsen och uppgiften vilket ger förtroende inför fortsatt 
utveckling av projektet.

Förslaget bygger på en känslig analys och följsamhet mot 
det befi ntliga landskapet så som det har formats av män-
niskan från järnåldern till nutid. Strategin för utformningen 
är att med lätt hand förstärka eller förändra landskapets 
inneboende egenskaper och karaktär genom ny plantering, 
upphöjningar i landskapet och genom de olika platser som 
skapas för olika begravningsändamål. De enskilda tilläggen 
ska ha en egen karaktär och typologi samtidigt som de är 
starkt bundna till platsen. Mångfalden i de olika platserna 
speglar de olika behov och önskemål som fi nns av olika 
begravningsskick. Förslaget tar tydligt ställning för fortsatt 

First prize

ÖARNA
Authors: Architect Kristine Jensens Tegnestue and 
Architect Poul Ingemann, represented by Kristine 
Jensen, Line Krath, Anna Rämert and  Poul Ingemann.

A very beautiful and empathic design concept which, using 
distinct elements of form but without overstatement, endows the 
place with character and identity as a cemetery. The entry builds 
on the existing man-made landscape, making successive addi-
tions on the terms of the place and the landscape. There is great 
artistic sensitivity in the handling of the project and a humility 
towards the place and the task which inspires confi dence in the 
ongoing development of the project.

The scheme is based on a sensitive analysis of and com-
pliance with the existing landscape as it has been shaped by 
mankind from the Iron Age down to the present day. The design 
strategy is one of gently reinforcing or changing the inherent 
properties and character of the landscape by means of new 
planting, elevations in the landscape and the various places 
created for different burial purposes. The individual additions 
are to have a character and typology of their own, while at the 
same time being strongly attached to the place. The diversity 
of the various places refl ects the different needs and wishes en-
tailed by various burial practices. The entry comes out clearly 
in favour of continuing coexistence with existing activities and 
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samexistens med befi ntliga verksamheter och bevarande av 
platsens rekreativa och kulturella värden. 

Illustrationer och förslag till utförande tar fasta på stäm-
ningar och uttryck som tillför platsen mervärden och nya 
upplevelser. De enskilda platserna har givits starka och sug-
gestiva karaktärer i sina illustrationer. Förslaget ger utrymme 
för hög fl exibilitet genom att utbyggnadsetapperna kan skifta 
och byggas till vartefter som behov uppstår. Förslaget är kon-
ceptuellt och nyskapande och saknar genomarbetade detalj-
lösningar och kan därför tolkas som fl yktigt och skissartat. 
Begravningsplatsens struktur som helhet är inte helt tydlig 
och hur de olika platserna fungerar tillsammans bör utvecklas 
vidare. Förslaget bygger på att ingående studier i detalj av 
platsen görs för att fi nna de helt ideala platserna och utform-
ningen. Det ligger i förslagets karaktär och förslagsstäl-
larnas förhållningssätt att sådana studier, anpassningar och 
utveckling kommer att ske. Det öppna angreppssättet ger ett 
utrymme för nya begravningsskick där varje del har sin egen 
identitet, och fl er lösningar än de som angivits i förslaget kan 
tillkomma. Det är mycket i förslaget som behöver utvecklas 
samtidigt som det är viktigt att säkerställa den ambitions-
nivå som förslaget illustrerar – exempelvis kräver de tydliga 
avgränsningarna kring begravningsområdena en hög kvalitet 
i utförandet. 

Förslagsställarna beskriver att de inte föreslår någon 
huvudentré och motiverar detta med att alla delar av begrav-

ningsplatsen ska vara lika tillgängliga, från angöringsvägen 
ska man var som helst ifrån kunna ge sig in i stigsystemet för 
att besöka en begravningsplats. Principen att man ska kunna 
komma till platsen från många håll bör behållas i det fortsatta 
utvecklingsarbetet. Förslaget håller öppet för fl era av de i 
programmet angivna funktionerna som lokaltrafi klösning, 
placering av en huvudentré med ett huvudvägnät för gående 
med hög tillgänglighet. Förslaget behöver utvecklas så att det 
kan kombineras med en rationell drift, ge full tillgänglighet 
och begränsa biltrafi ken inom området. 

Gravkvarteren i åkerkanterna kan också behöva begränsas 
eller fl yttas in från åkermarken utifrån kulturreservatets krav. 
De tekniska förutsättningarna är idag inte utredda för att an-
lägga vissa av gravkvarteren varför de kan behöva omarbetas 
för genomförande. Gödselanläggningen bör fl yttas för att ge 
utrymme för gravmark i förslagets nordvästra del.

De många kapellen kommer inte att kunna genomföras 
som enskilda byggnader men juryn gör bedömningen att 
de går att utveckla mot identitetsskapande samlingsplatser 
utomhus eller liknande. Förslaget bedöms vara väl genomför-
bart och möjligt att förvalta.  

Första pris ÖARNA

preservation of the recreational and cultural qualities of the 
place.

Illustrations and realisation proposals focus on moods and 
expressions imparting added value and new experiences to the 
place. The individual places have been given strong, suggestive 
characters in their illustrations. The scheme affords scope for 
a great deal of fl exibility in that the extension phases can vary 
and be added as the need arises. The scheme is conceptual and 
creative and lacks cogently worked out detailed solutions, for 
which reason it can be construed as evanescent and sketchy. 
The structure of the cemetery as a whole is not altogether clear, 
and the functional interaction of the different places should be 
further enlarged on. The scheme is based on close detailed stu-
dies of the site being undertaken in order to fi nd the absolutely 
ideal places and design. It is in the nature of the scheme’s cha-
racter and the authors’ approach that such studies, adjustments 
and development should take place. The open-minded approach 
affords scope for new burial practices in which every part has 
an identity of its own, and solutions over and above those indi-
cated in the scheme can be added. There is much in this scheme 
that needs to be developed, at the same time as it is important to 
ensure the level of aspiration which the scheme illustrates. For 
example, the clear demarcations round the burial zones demand 
a high standard of workmanship.

The authors write that they do not propose a main entrance, 
and the reason they give for this is that all parts of the ceme-
tery must be equally accessible; one must be able to enter the 
footpath system from any point along the approach road in order 

to visit a burial spot. The principle of being able to reach the 
place from many directions should be retained in the ongoing 
development work. The scheme leaves openings for several of 
the functions indicated in the programme, such as local traffi c 
solution, positioning of a main entrance with a highly acces-
sible main road network for pedestrians. The scheme needs to 
be developed so as to be combinable with rational operation, 
and so as to afford full access and limit the volume of vehicular 
traffi c within the site.

The grave sections on the edges of the fi elds may also need 
to be limited or moved in from the arable land in deference to 
the requirements of the heritage reserve. The technical feasibi-
lity of establishing certain of the grave sections has not yet been 
investigated, and so they may need to be reworked in order to 
be realised. The manure heap should be relocated so as to make 
room for burial space in the northwestern part of the scheme.

The many chapels will not be feasible as individual buil-
dings, but the Jury is of the opinion that identity-forming gathe-
ring points can be developed outdoors or in a similar fashion. 
The scheme is cogently conceived and manageable.



17



18

Andra pris

SKOGSBRYNETS GRÄNS
Förslagsställare: Topotek 1 GmbH, Martin Rein-
Cano och Lorenz Dexler. 
Projektledare: Frans Gillberg, Medarbetare: Anna 
Lundquist, Lisa Oregioni, Francesca Venier, Emily 
Johnson.

Ett förslag som tar tillvara på platsens förutsättningar och 
samtidigt skapar identitet och avgränsningar genom ett 
starkt formkoncept. Förslagets arkitektoniska styrka ligger 
i kontrasten och mötet mellan det övergripande rutnätet och 
landskapets mångfald.

Förslaget bygger på ett enkelt och enhetligt rutmönster 
som lagts ut i landskapet i mötet mellan slutna och öppna 
landskapsrum. På detta sätt kommer gravplatserna att ligga 
på plana ytor eller i svaga lutningar upp mot Granholmstop-
pen, i gläntor och i gles lövskog. Placeringen av begrav-
ningsplatsen och dess kvarter är välstuderat och förslagsstäl-
larna har funnit de stora motiven i det existerande landskapet. 
Rutmönstret har endast två riktningar och anpassar sig därför 
inte till naturen utan det är i själva mötet mellan naturen som 
spänning och variation skapas på ett nästan slumpartat sätt. 
På ett elegant sätt skapas möjligheter till fl exibilitet genom 
att man har hittat en form som kan inrymma alla typer av 
gravskick och gravmönster och som kan byggas ut utifrån att 

Pelousen

Gravkvarter

Trädbacken
(bullervall) 

Tallhöjden
Meditationsplats

Entréplats 
A

Bussvändplats
Parkering (186 platser)

 

Ekonomibyggnader
Besökstoaletter

Second prize

SKOGSBRYNETS GRÄNS
Authors: Topotek 1 GmbH, Martin Rein-Cano and 
Lorenz Dexler. 
Project leader: Frans Gillberg. Team: Anna Lundquist, 
Lisa Oregioni, Francesca Venier, Emily Johnson.

A scheme which uses the preconditions of the site, while at the 
same time creating identity and delimitations by means of a 
powerful form concept. The architectural strength of the scheme 
lies in the contrast and encounter between the overarching 
gridiron layout and the diversity of the landscape.

This scheme is based on a plain, uniform gridiron pattern 
which has been laid out in the landscape at the meeting point 
of closed and open landscape spaces. In this way the burial 
places will be located on fl at surfaces or gentle inclines up 
towards Granholmstoppen, in glades and in sparse broadleaf 
woodlands. The positioning of the cemetery and its sections 
has been carefully worked out and the authors have found the 
main motifs in the existing landscape. The gridiron pattern has 
only two directions and thus does not conform to the natural 
topography; instead it is in the actual encounter with nature that 
tension and variety are almost randomly created. Opportunities 
for fl exibility are elegantly created by means of a form which 
can accommodate all types of burial practice and grave pattern 
and which can be enlarged as the need arises. The scheme also 
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behov uppstår. Förslaget redovisar även platser för ”skogs-
gravar” på välfunna platser i landskapet. Det är ett förslag 
som prövar skalan och har ett tydligt förhållningssätt till 
befi ntliga landskapsrum. 

Förslaget visar tydligt fördelarna med en entréplats i väs-
ter och skapar ett sammanhang mellan begravningsplatsens 
två delar med en oväntad axel. Parkeringsytorna dominerar 
dock vid entréerna och kan behöva reduceras och spridas ut i 
området. Förslaget redovisar realistiska bulleravskärmningar 
av området. Ceremonibyggnaden har en enkel form som vilar 
bra i landskapet med fi na utblickar och den stora kullen och 
ekdungen som fond.

Förslaget bygger på att det strikta rutmönstret behålls och 
det är inom rutorna och i rutornas möte med landskapet som 
variationen i funktion och över tiden kan ske. Detta kan både 
tolkas som att det fi nns en fl exibilitet inom förslagets struktur 
och att strukturen är övergripande och styrande. Man kan 
likna den enkla kvarterstrukturen vid en klassisk stadsstruk-
tur med gator och kvarter där gatornas enhetliga mått och 
utformning är sammanhållande och att friheten att utforma 
begravningsplatserna på olika sätt inom de fastlagda kvarte-
ren är mycket stor. Det fi nns en risk att strukturen i ett längre 
perspektiv upplevs som för traditionell och begränsande för 
nya sätt att tolka och använda begravningsplatsen och om-
rådet om det inte genomförs med stor känslighet. Eftersom 

begravningsplatsen kommer att byggas ut under en mycket 
lång tid kommer det också att dröja relativt länge innan det 
övergripande rutnätet, som är projektets idé, kommer att bli 
tydligt.

Förslaget redovisas jämförelsevis detaljerat men trots 
detta återstår arbete med att lösa mötet med befi ntliga vägar 
och verksamheter och trots att vägen löper över kullen görs 
den inte helt tillgänglig. Ytterligare utveckling skulle också 
behövas med hänsyn till topografi , geologi och befi ntligt 
landskap. Beskrivningen av förslaget övertygar inte utan 
motverkar dess kvaliteter. Driftkostnaderna kan skjuta iväg 
eftersom det fi nns många formklippta häckar och gräsytor. 
Dessa är dock nödvändiga för tydligheten i förslaget i mötet 
med ett böljande landskap och för att skapa möjlighet till 
individuell utformning av gravplatserna inom kvarteren.

Andra pris SKOGSBRYNETS GRÄNS

presents places for “woodland graves” at well-chosen points in 
the landscape. This is a scheme which tests the scale and bears 
a clear relation to existing landscape spaces.

The scheme clearly shows the advantages of an entry point 
in the west and creates a connection between the two parts 
of the cemetery with an unexpected axis. The parking spaces, 
however, dominate the entrances and may need to be reduced 
and spread out in the area. The scheme presents realistic noise 
barriers for the site. The ceremonial building has a simple shape 
which reposes well in the landscape, with fi ne vistas and with 
the large hill and the oak copse as a view-stopper.

The scheme is based on retention of the strict gridiron pat-
tern, and it is within the squares and in the encounter between 
them and the landscape that variation can occur both functio-
nally and chronologically. This can be taken to mean both that 
there is a fl exibility in the structure of the scheme and that the 
structure is overarching and proactive. The simple block structu-
re can be likened to a classical urban confi guration, with streets 
and blocks in which the uniform measurements and design of the 
streets are a unifying element and very great freedom is allowed 
in designing the blocks within the predefi ned precincts. There 
is a risk in the longer term of the structure being found exces-
sively traditional and limited for new ways of interpreting and 
using the cemetery and the area, unless it is realised with great 
sensitivity. Moreover, since the cemetery will be enlarged over 
a very long period, a relatively long time will elapse before the 
overarching gridiron, which is the essential idea of the project, 
becomes clearly apparent.

The scheme presentation is relatively detailed, but work 
still remains to be done in resolving the encounter with existing 
roads and activities, and although the road runs over the hill it 
is not made wholly accessible. Further development would also 
be needed with regard to topography, geology and the existing 
landscape. The description of the scheme is unconvincing and 
goes against its qualities. Operating costs can gallop out of 
control, with a superabundance of topiary and lawns, which, 
however, are necessary in order to preserve the clarity of the 
scheme and the encounter between an undulating landscape and 
the possibility of individual design of the burial places within 
the blocks.
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Delat tredje pris

GROWTH RENEWAL DECAY
Förslagsställare: Mikael Johansson, Nina Kölbeck 
Ba(hons) Pgdip, arkitekt MSA Linda Teng och 
arkitekt Julia Ternström.

Förslaget gör en av de tydligaste analyserna av hela Järva-
fältet och de omgivande bostadsområdena. Ambitionen är att 
begravningsplatsen ska bli del i en större helhet. Ett intres-
sant sammanhang skapas mellan begravningsplatsen och 
bostadsområdet i sydost genom en minnespark. Förslaget har 
också en idé om hur fornlämningarna i området ska tydlig-
göras.

30 min 25 min 5 min10 min15 min20 min
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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.

Shared third prize

GROWTH RENEWAL DECAY
Authors: Mikael Johansson, Nina Kölbeck Ba(hons) 
Pgdip, Linda Teng architect MSA and Julia Ternström.

This scheme presents one of the clearest analyses of the entire 
Järvafältet area and the surrounding housing estates. The aim is 
for the cemetery to become part of a larger entity. An interesting 
connection is created between the cemetery and the housing 
estate to the southeast through a memorial park. The scheme 
also has an idea for articulating the archaeological remains on 
the site.
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Delat tredje pris

BJÖRKSALAR
Förslagsställare: Arkitekt SAR/MSA Jöran Bellman.
Modellsupport Kjell Setteskog, foto Gösta Rydvall.

Förslaget är mycket välstuderat med en konsekvent gestalt-
ning på ett traditionellt vis med fl era eleganta lösningar som 
till exempel ceremonibyggnadens placering och vägen upp 
mot toppen. Förslaget har löst de fl esta funktioner i program-
met på ett mycket följsamt vis.

Shared third prize

BJÖRKSALAR
Author: Jöran Bellman, Architect SAR/MSA.
Modelling support by Kjell Setteskog, photography 
by Gösta Rydvall.

This scheme has been very carefully worked out, with a con-
sistent design in traditional vein presenting several elegant 
solutions, such as the positioning of the ceremonial building and 
the route up to the summit. The scheme has solved most of the 
programme’s functions in a very compliant manner.
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Hedersomnämnande

ARABESK
Förslagsställare: arkitekt Heike Hanada, Laboratory 
of Art and Architecture.
Medarbetare: Dipl.-Ing. Laura Stroszeck, M. 
Sc.Philipp Schneider, Dipl.-Ing Mathias Kloepfel, 
Dipl.-Ing Mattias Svensson.

Förslaget har tydligt visualiserat en gestaltningsidé som utgår 
från ett religiöst perspektiv. De sju världsreligionerna sym-
boliseras av sju sammankopplade sjöar som skapas på fältet. 
Förslaget innehåller många vackra detaljer som gravkvarter 
i lövskogen, sjöarna och minnesstenarna. Samtidigt som 
förslaget är mycket vackert och känsligt presenterat kräver 
det stora ingrepp i det befi ntliga landskapet.

Honourable mention 

ARABESK
Author: Architect Heike Hanada, Laboratory of Art 
and Architecture.
Team: Dipl.-Ing. Laura Stroszeck, M. Sc. Philipp 
Schneider, Dipl.-Ing Mathias Kloepfel, Dipl.-Ing 
Mattias Svensson.

This scheme has distinctly visualised a design idea emanating 
from a religious perspective. The seven world religions are 
symbolised by seven interlinked lakes created on the site. The 
scheme includes many beautiful details, such as a grave section 
in the broadleaf wood, the lakes and the commemorative stones. 
At the same time as it is very beautiful and sensitively presented, 
this scheme demands major alterations to the existing landscape.
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Hedersomnämnande

PARADEIGMA – ETT 
MÖNSTERTÄNKANDE
Förslagsställare: Landskapsarkitekturstuderande 
SLU Gustav Karnell, landskapsarkitekturstuderande 
SLU Clara Eckersten, landskapsarkitekturstude-
rande SLU Moa Hansson-Broman, landskapsarkitekt 
MSA Jitka Svensson, landskapsarkitekturstude-
rande SLU Per Crona, arkitekturstuderande CTH 
Daniel Peterson.

I detta förslag läggs begravningsområdena längs en väg på 
järnåldersvis som binder samman de norra och södra stads-
delarna. Stråket kommer att berätta en kontinuerlig historia 
då den byggs utefter en tydlig linje. Den utsträckta formen 
kommer dock att förstärka upplevelsen av långa avstånd.

Honourable mention 

PARADEIGMA – ETT 
MÖNSTERTÄNKANDE
Authors: Gustav Karnell, landscape architecture 
student, SLU, Clara Eckersten, landscape architecture 
student, SLU, Moa Hansson-Broman, landscape 
architecture student, SLU, Jitka Svensson, landscape 
architect MSA, Per Crona, landscape architecture 
student, SLU, Daniel Peterson, architecture student, 
CTH.

In this scheme the burial areas are positioned, Iron Age fashion, 
along a road which links together the northern and southern 
parts of the township. The axis, being built on a distinct line, 
will tell a continuous story. The elongated shape, however, will 
accentuate the perception of long distances.
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Hedersomnämnande

ALLT KOMMER ATT BLI BRA
Förslagsställare: arkitekt SAR/MSA Malin Persson.
Medverkande: arkitekt SAR/MSA Anton Johansson.

Förslaget har ett intressant idékoncept som bygger på att 
landskapet lämnas i stort sett orört och några få tydliga 
formelement skapar begravningsplatsens identitet. Det fi nns 
intressanta idéer i förslaget till exempel i form av ljudinstal-
lationer som ger oväntade upplevelser. 

Honourable mention 

ALLT KOMMER ATT BLI BRA
Author: Malin Persson, Architect SAR/MSA.
Assistant: Anton Johansson, Architect SAR/MSA.

This scheme has an interesting idea concept, based on the 
landscape being left untouched on the whole and on a few 
distinct elements of form creating the cemetery’s identity. There 
are interesting ideas in the scheme, e.g. in the form of acoustic 
installations providing unexpected experiences.



29

Honourable mention 

FÖRESTÄLLNINGAR 
OM HIMLEN
Author: Polyform Arkitekter ApS.
Team: Thomas Kock, Jonas Sangberg, Henrik Thomas 
Faurskov, Jens Andersson Signe Hertzum, Mette S. 
Hansen.

This scheme provides a careful investigation and interesting 
analysis of the landscape and the qualities of the site. The sche-
me gives disc golf a new design but adds many new landscape 
spaces in a milieu which already offers a wealth of experiences.

Hedersomnämnande

FÖRESTÄLLNINGAR 
OM HIMLEN
Förslagsställare: Polyform Arkitekter ApS.
Medarbetare: Thomas Kock, Jonas Sangberg, 
Henrik Thomas Faurskov, Jens Andersson Signe 
Hertzum, Mette S. Hansen.

I förslaget görs en noggrann utredning och intressant analys 
av landskapet och platsens värden. Förslaget ger discgolfen 
en ny gestaltning men lägger till många nya landskapsrum i 
en miljö som redan är rik på upplevelser.

45ha.

1.

2.

3.

4.

1.

Disc-golf

Ny fas

Tidigare fasen
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Hedersomnämnande 

VID BERGETS FOT
Förslagsställare: landskapsarkitekt MSA Joel 
Berring, landskapsarkitekt LAR/MSA Emelie Brunge 
och landskapsarkitekt MSA Malin Hallor.

Förslaget är stiligt och väl genomarbetat. En ny tydlig axel 
i landskapet mot vattentornet i Tensta skapas vilken ger 
en tydlig koppling mellan de olika stadsdelarna. Det fi nns 
många vackra lösningar i förslaget och begravningsplatsen 
möter Igelbäcken på ett bra sätt. 
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Honourable mention 

VID BERGETS FOT
Authors: Joel Berring, Landscape Architect MSA, 
Emelie Brunge, Landscape Architect LAR/MSA, and 
Malin Hallor, Landscape Architect MSA.

This is a stylish, carefully worked-out scheme. A new, distinct 
axis is created in the landscape towards the Hjulsta water tower, 
providing a clear link between the different townships. There are 
many beautiful solutions in the scheme and the encounter bet-
ween the cemetery and the Igelbäcken stream is neatly managed.
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INLÄMNADE FÖRSLAG / SUBMITTED ENTRIES:  21 g Nyréns Arkitektkontor, Bengt Isling, Peter Kinnmark, Petra Lindeqvist + 5, Sverige/Sweden.  88211 ÄNG 
Maria Louise Boe,  Noah Danø Whitehorn;  Steen Himmer, Danmark/Denmark.  ALICE ÅWL arkitekter, Sara Revström , Suzanne Bergvall, Beatriz Bandeira, 
Bianca Cruzerio, Jesper Embring, Stefan Elfving, Elsa Notstrand, Katarina Ström, Sverige/Sweden.  Allt kommer att bli bra Malin Persson,  Anton Johansson, 
Sverige/Sweden.  alltings början och alltings slut Agark, Rehnberg Geigant arkitektur AB, Anja Geigant, Anders Rehnberg, Sverige/Sweden.  ANDAMENTO 
SWECO Architects, Studio Landskap Stockholm, Johanna Elgström, Andreas Johansson, Jimmy Norrman; Marianne Randers, Kristoff Laufersweiler, Per Jo-
hansson, Pia Jonsson, Johannes Tüll, Bo Lundberg, August Wiklund, Elsa Dahlman, Sverige/Sweden.  another road beginning NRJA, F.L. Tadao&Luksevics 
Ltd, Uldis Luksevics, March, Linda Leitane, March, Lettland/Latvia.  ARABESK Architect Heike Hanada, Laboratory of art and architecture; Dipl.-Ing. Laura 
Stroszeck, M. Sc.Philipp Schneider, Dipl.-Ing Mathias Kloepfel, Dipl.-Ing Mattias Svensson, Tyskland/Germany.  Arkipelag Land Arkitektur AB / Urban Design 
AB, Anders Kling, Sofia Nylén, Alf Orvensten, Helena Glantz, Erik Jarlöv; Sofia Nyman, Ida Mangsbo, Jon Sund, Anne-Louise Eriksson, Sverige/Sweden.  asp 
Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB, Thomas Andersson, Håkan Blanck, Anders Jönsson / HidemarkStintzing Arkitekter AB, Jacob Hidemark, Sven 
Nyström, Martin Stintzing + 9, Sverige/Sweden.  Beakta, behandla, bejaka Ebba Norström, Sverige/Sweden.  Birk Taggen miljö och landskap AB,  Lottie 
Blomgren, Jenny Eriksson, Dan Haubo, Boel Jacobson, Desiree Johansson, Ami Morin, Anna Nilsson; Agneta Pettersson, Mats Fahlander, Sverige/Sweden.  
Björksalar Jöran Bellman, Modellsupport Kjell Setteskog, foto Gösta Rydvall Sverige/Sweden.  CELL Tamas Herczeg, János Vági, Dániel Barcza, Ungern/
Hungary.  CELLSKAP Jan Andreas Eklund, Anna Seling, Jenny Grethe; Johan Ericsson, Sverige/Sweden.  cirklar Karlsson arkitekter, Christian Karlsson, Jakob 
Marquard Mortensen, Martin Kallesø, Danmark/Denmark.  Close Johan Paju, PAJU Arkitektur och landskap AB/Gustav Apell, Gustav Apell Arkitektkontor AB, 
Sverige/Sweden.  continuum In Praise of Shadows Arkitektur AB, Fredric Benesch, Katarina Lundeberg; Monika Le/ LOLA arkitektur & landskap AB,  Johanna 
Jarméus, Emma Wiren, Sverige/Sweden.  COSMOS Joan Ramon Pasquets Iglesias, Monica Mosset Gou, David Uró Vilanova, Spanien/Spain.  Det finns en vrå 
för alla Anna Sissela Michaelsdotter, Jo Anna Hammer, Eva Schønneman, Danmark/Denmark. Det Nya Landet HOSPER SWEDEN AB, Patrick Verhoeven, 
Ellemijk Marks, Gerwin de Vries, Mikaela Svensson, Sverige/Sweden.  Din vän Daniel Persson, Sverige/Sweden.  DREWDROPS IN GREENWEDGE WAK arki-
tekter, Gunnar Hildén, Wei Cui, Jingjie Wang, Ghengyuan Qian, Wenqing Guo, Sverige/Sweden.  Elysion Fredrik Toller, Leo Tafveling, Tove Leander och Frida 
Jahnmatz, Sverige/Sweden.  En gång skall du vara en av dem som levat för längesen Karin Matz, Kristin Gausdal, Sverige/Sweden.  Ett evigt liv Göran 
Borell, Carolina Abarzua, Sverige/Sweden. FLOD VSU Arkkitehtuuri - ja viheraluesuunnittelu Oy, Tommi Heinonen, Mikko Kämäräinen, Outi Palosaari, + 5, 
Finland.  folium Erik Eriksson Arkitektkontor AB, Martin Wiese, Alexandra Hügly, Erik Eriksson, Sverige/Sweden.  forget me not Dive Architects Ia Hjärre, Andy 
Nettleton, Tova Rudin-Lundell, Sverige/Sweden.  FORMAD FÖR ALLA I TIDEN TEMA landskapsarkitekter/Tema arkitekter, Britt Berntsson, Christian Carlsson, 
Michael Höög, Karin Stephansson, Sara Vinterhav , Sverige/Sweden.  Fält och mur AIM Architects, Magnus Björkman/ ETAT, Erik Törnkvist,  Malin Belfrage, 
Sverige/Sweden.  Föreställningar om himlen Polyform Arkitekter ApS, Medarbetare: Thomas Kock,  Jonas Sangberg, Henrik Thomas Faurskov, Jens Anders-
son Signe Hertzum, Mette S. Hansen, Danmark/Denmark.  FÖRGÄT MIG EJ Karin Ahlberg, Sverige/Sweden.  Gaia SUPERTEAM, Kristina Dalberg,  Jesús 
Franch, Anna Pang, Janica Wiklander; Oskar Holmquist, Sverige/Sweden.  GARN ALA arkitekter AB, Juho Grönholm, Antti Nuosjoki, Janne Teräsvirta, Samuli 
Woolston; Jan Galecki, Julia Hertell, Yena Young, Finland.  Gestaltningsförslag för gravplats Lalaland As – studio for landskap og arkitektur, Kyrre T Westen-
gren, Iwan Tomson, Kyrre Tveitereid Westengren/Postboks Knarrvik As, Inge Fornes, Sara Nilsen, Åsulv Reppesgård; Sondre Solheim och Anders Melsom, 
Norge/Norway.  GROWTH RENEWAL DECAY Mikael Johansson, Nina Kölbeck, Linda Teng, Julia Ternström, Sverige/Sweden.  GRÄNSLÖST Albin Ahlquist, 
Martin Palmlund, Malin Brusewitz, Sverige/Sweden.  HALO Erik Berg, Lina Lindgren, Johan Lönn, Sverige/Sweden. HELHET qarchlab, Giuseppe Intini, Anto-
nietta Cassone, Silvia Orlandi, Italien/Italy.  HIMMEL ÖVER JÄRVA Aaro arkitektkontor AB, Marianne Bork Aaro, Björn Aaro, Sverige/Sweden.  Himmel över 
Stockholm Arkkitehtitoimisto Karin Krokfors Oy, Karin Krokrors/ Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy, Ria Ruokonen +5, Finland.  HORISONTEN REA-
LARCHITEKTUR, Petra Petersson, Kerstin Zahn, Tyskland/Germany.  HÄRIFRÅN TILL EVIGHETEN Marco Arts, Haike Apelt, Raven Rumes, Belgien/Belgium.  
Jag kommer till dig så att du blir inte tvungen att förstå att jag har blivit lämnad av dig Ákos Hutter, János Gyergyák, Zsolt Laszló, Zoltan Török, Ungern/
Hungary.  Järva - En syntes mellan jordbrukslandskap och modernism, mellan rekreation och eftertanke Hagströmer & Morsing, Elisabeth Hagströmer, 
Asbjørn Morsing Thomasen, Danmark/Denmark.  Järva kristaller MANDA works, Martin Arfalk, Annika Söderberg, Merle Talviste, Ola Nielsen, Mike von Tie-
senhausen, Sverige/Sweden.  JÄRVA PORTEN Michael Droob, Högni Tummas Hansen, Jesper Laust Sörensen, Chris Thompson, Danmark/Denmark.  Järva 
reflektum Tina Öst, Sverige/Sweden Järva viloplats Erik Lees, LEES + Associates, Sandra Moore/BirminghamWood Architects and Planners, Katy Amon, 
Kanada/Canada.  JÄRVAPARK MD Landschapsarchitecten, Mathijs Dijkstra, Melle van Dijk, Nederländerna/The Netherlands.  Kammare i skogen Vogt Lands-
cape Architects, Günter Vogt, Ralf G. Voss, Jennifer Current, Hanna Assargard, Claire James, Schweiz/Switzerland.  KASAMA Landskapsgruppen Öresund AB, 
Monica Sandberg, Markus Magnusson, Cecilia Lundgren/ Gunilla Svensson arkitektkontor AB, Gunilla Svensson, Sara Olsson, Elin Algotsson, Sverige/Sweden.  
LAPPTÄCKE TM konsult, Lena Sylwan, Johan Fjellström, David Kemmler, Tina Viklund, Cecilia Isaksson, Sverige/Sweden.  Libri Vallum Ryan W. Kennihan Ar-
chitects/Clancy Moore Architects, Irland/Irland.  lightscape Naori Yamazoe, Eiko Tomura, Hiroko Kusunoki; Nicholas Moreau, Lina Lagerström, Frankrike/
France.  Limbo Landskapsark CH, Silvio Spieler, Tyskland/Germany.  LIV Mats Löf, Jonas Löf, Sverige/Sweden.  Livets Kulle Nod C-O-M-B-I-N-E, Anders 
Gäddlin, Anders Mårsén, Axel Wolgers, Elin Olsson, Eveliina Hafvenstein Säteri, Johanna Fager, Linus Hartin, Magnus Schön, Petter Hauffman, Hanna Erixon, 
Sverige/Sweden.  LIVETS SKOG Karres en Brands landschapsarrchitecten bv, Nederländerna/the Netherlands.  LIVETS STIG Sunay Erdem, Günay Erdem, 
Turkiet/Turkey.  Livslinjer Sweco Infrastructure AB, Kenneth Hildén, Eva Enflo, Anna Gustafsson, Youg-A Kang, Martin Kippel, Sverige/Sweden.  manus huma-
nus Jan Lunding arkitektkontor AB, Jan Lunding, Sverige/Sweden.  MELLAN ETT OCH NOLL GRAU, Ido Avissar, Erwan Bonduelle, Susanne Eliasson, An-
thony Jammes, Frankrike/France.  MEMORY LANE Nanna Thelander, Kalle Berggren, Lotta Strömvall, Sverige/Sweden.  MINNENAS RUM Aaro Artto/ Ark-
kitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka, Salla Hoppu, Finland.  MINNERO Helena Eriksson, Anna-Maria Larsson, Jan Adolph, Sverige/Sweden.  minnesblommor 
Estudio beldarrain, Juan Beldarrain, Spanien/Spain.  MOSAIK Countdown’ en ’Appeltje’ architects, Johnny Ellef Ostenfeldt, Lone Piiters Ostenfeldt, Neder-
länderna/the Netherlands.  Nekropolis Karin Björsmo, Anders Åkesson, Mattias Samuelsson, Danmark/Denmark, Sverige/Sweden.  Norr om regnbågen, 
väster om stjärnorna Karen Stub Christensen, Michelle Nielsen-Dharmaratne, Signe Høyer Frederiksen, Danmark/Denmark.  Ny begravningsplats vid Jär-
vafältet i Stockholm dhbArchitects, Ian Watchorn, Michael Tobin, Fintan Duffy, Máire Henry, Harry Bent, June Bolger, Shane O’Connor, Eddie Phelan, Mark 
Fleming, Irland/Ireland.  OMFAMNA Sculpting The Time, Nikolay S Shahpazov, Storbritannien/UK.  Open Fields Schmid Landschaftsarchitekten GmbH, An-
dré Schmid, Uta Gehrhardt, Andrea Hauser, Daphne Kokkini /Architekten AG Michael Meier, Marius Hug, Marius Hug, Matthias Marbes, Schweiz/Switzerland.  
Paradeigma Gustav Karnell, Clara Eckersten, Moa Hansson-Broman, Jitka Svensson, Per Crona, Daniel Peterson, Sverige/Sweden.  Parkkyrkogården Aurora 
Granströms Arkitektkontor AB, Tommy Granström, Yatong Xy, My Granström, Sverige/Sweden.  Parkkyrkogården Järva Skraaplan Arkitekter, Cecilie Simon-
sen, Hans Christian Gründahl, Danmark/Denmark.  Platsen för Drömmar NJBA Architecture & Urban Design, Noel J Brady, Irland/Ireland POLYPHONY Werk-
statt Blumfeld, Kazu Blumfeld Hanada, Marcus Peter, Tyskland/Germany rum Hanna Larsson, Sverige/Sweden.  Samexistens Tyréns AB/Gora Art&Landscape, 
Hanna Ahlström, Monika Gora, Robert Gustavsson, Susanne Hultin, Kristina Nilsson, Arne Nordius, Pamela Sjöstrand, Karin Westermark, Arne Nordius, Sverige/
Sweden.  Savannen URBIO, Mattias Gustafsson, Sverige/Sweden.  Sida vid sida Funkia AB/Arkitektstudio Widjedal Racki Bergerhoff AB (WRB), Emma Petters-
son, Thérèse Egnor, Ylva Kjellin, Alexander March, Frida Pettersson, Sverige/Sweden.  SJUNDE Farmstudio.info, Max Lönnqvist, Sverige/Sweden.  SKIFTE 
Nivå Landsakapsarkitektur AB, Göran Lindberg, Åsa Drougge, Åsa Johansson, Elin Samuelsson / LLP Arkitektkontor AB, Fredrik Larsson, Mattias Palme, Martin 
Miljand, Sverige/Sweden.  Skogsbrynets gräns Topotek 1 GmbH, Martin Rein-Cano och Lorenz Dexler; Frans Gillberg, Anna Lundquist, Lisa Oregioni, Fan-
cesca Venier,Emily Johnson Tyskland/Germany.  Sophia Rolf Ahlberg, Jörgen Ehn, Sverige/Sweden.  Spiral Ornässtugan Arkitektbyrå, Björn Bränngård, Sveri-
ge/Sweden.  SPIRAL JETTY bbz landschafstarchitekten, Timo Herrmann; Wieschen Siewers, Jens Casper, Torsten Lockl /ArGe CLM,Lina-Maria Müller, Mat-
thias Grabe, Kristoffer Josefsson, Tyskland/Germany.  spår Adriene Mondine, Raphaël Azevedo Franca, Christine Cheng, Frankrike/France.  SUB SPECIE 
AETERNITATIS Eetu Arponen, Jussi Eskelinen; Pia Nurmio-Perälä, Teemu Pirinen, Finland.  Terra firma Anna Lundvall, Eyvind Bergström, Rickard Riesenfeld, 
Sverige/Sweden.  TIDLÖS Björn Lundell, Sverige/Sweden.  Trädens tröst Tove Entin, Sverige/Sweden.  Trädgård García Torrenet Arquitectos S.L.P., Ubaldo 
García Torrente; Salvador Tópez Cervantes,  Marian Sánchez Rodas, Spanien/Spain.  TULUMUS Sandellsandberg arkitekter, Thomas Sandell, David Gryth, 
Daniel Lisskar, Karl Johan Nyqvist, Mattias rubin de Lima, Sverige/Sweden.  typologi topologi Shira Jacobs, Anna Markström, Carl Gerdén, Carin Cain, Lars 
Befring, Marianne Randers, Anna Åkerberg, Sverige/Sweden.  Walk the line boyarsky murphy architects, Nicholas Boyarsky, Nicola Murphy, Shintaro Tsuruoka, 
Arturo Llorente, Christian Fuelsack, Maria Lundström, Storbritannien/UK.  White sticks Cajsa Ehlin, Anna Kåresjö Dju, Sverige/Sweden.  Vid bergets fot Joel 
Berring,  Emelie Brunge, Malin Hallor, Sverige/Sweden.  VILANS LANDSKAP Leif Bolter, Sture Koinberg, Sverige/Sweden.  Vågor av tidens gång Matthias 
Karch, Tyskland/Germany.  VÄXELBRUK Dirk Faißt, Andreas Krauß, Johannes Schmidt, Tyskland/Germany.  Ziggurat BOGL Bang og Linnet Landskab, Jens 
Linnet, Adam Bang; Virginie Le Goffic, Emelie Karlsmo, Kees van der Veer, Mikkel Stagis, Nelle Maria Arce, Danmark/Denmark.  ÅRSRING  Maria Poll, Sverige/
Sweden.  Årsringar Sven A Hermelin AB, Ann Fagerstöm Tronde, Katarina Svensson, Klaus Stritzke, Patrik Tronde; Gunnar Brinck, Lars Öste, Sverige/Sweden.  
Årsringar Linn Hådén, Anna Renström, Sverige/Sweden.  ÄNGLARS ÄNG Tue Trærup Madsen, Danmark/Denmark.  ÖAR Dan Rahmqvist AB Arkitekter, Dan 
Rahmqvist, Sverige/Sweden.  öarna Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue/ Arkitekt Poul Ingemann, Kristine Jensen, Line Krath, Anna Rämert, Poul Ingemann, 
Danmark/Denmark. Öppen väg Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer AB, Christer Malmström, Anders Grape, Päivi Hagström + 3, Sverige/Sweden.  
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