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ARRANGÖR
Svenska Kyrkan i Skövde inbjuder i samarbete med Sveriges Arkitekter 4 st 

arkitektkontor till parallella uppdrag för gestaltning av Skövde nya Krematorium 

med ceremonilokal i norra delen av Skövde tätort.

BAKGRUND
1962 togs Skövdes nuvarande begravningskapell med krematorium i bruk. 

Detta är centralt beläget i tätorten. De senast årens ökade antal kremationer 

har inneburit ett behov av ytterligare en ugn, ett större kylrum och lokal för 

bisättning. Detta är inte möjligt att lösa i nuvarande lokaler och utrymme för 

tillbyggnad saknas. Till detta kommer att huvudmannen Svenska kyrkan, enligt 

begravningslagen, skall tillhandahålla lokal för begravningsceremoni utan religiösa 

symboler. Då antalet borgerliga begravningsakter och avsked ökar behövs en 

lämplig lokal för dessa tillfällen. Under en tid har olika framtidslösningar diskuterats. 

Ett första diskussionsunderlag har tagits fram som beskriver krematoriets 

tekniska behov och de ytor som krävs. Under beredningen har kyrkorådet, för 

att få en bättre gestaltning, valt att tillsammans med Sveriges Arkitekter utarbeta 

ett underlag för ett parallellt uppdrag. 

SYFTE MED DET PARALLELLA 
UPPDRAGET 
Parallelluppdragets syfte är hitta ett arkitektkontor som bedöms ha den bästa 

förmågan att tillsammans med beställaren gestalta det nya krematoriet i Skövde. 

Vi tror att ett parallellt uppdrag där vi som beställare kan ha kommunikation med 

utvalda arkitekter genom hela processen är en framgångsfaktor.

Uppdraget syftar även till att välja en arkitekt för det fortsatta uppdraget att 

projektera bygghandling i samråd med av beställaren upphandlad konsult 

för exempelvis K, E, VVS och mark. för projektering av krematoriebyggnaden 

på utförande-entreprenad och samordna projekteringen med av beställaren vald 

ugnsleverantör. 
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VISION
Att Skövdes nya krematorium med ceremonilokal har en gestaltning som håller 

över tid och utformas i samklang med den omkringliggande begravningsplatsen. 

Ceremonilokalen ska vara ett rum präglat av trygghet, respekt och tillgänglighet. 

En plats för alla oavsett tro.

MÅL
Kvalitet och tidlöshet: Krematoriet ska vara en vacker byggnad som förenar 

många funktioner: andliga, tekniska och administrativa. Byggnaden ska förena 

en känsla av kvalitet och tidlöshet med den industriella produktionstekniken som 

ett krematorium innebär. 

Inkluderande och välkomnande: Byggnaden ska fungera för begravningar för 

alla olika trossamfund och borgerliga begravningar. Ceremonilokalen skall vara 

neutral och sakna fasta religiösa symboler men ändå vara ett rofyllt rum i vilket 

material och hantverk får tala. 

Funktionell utformning: Byggnaden skall vara tekniskt modern, ljus och miljö-

anpassad med en god arbetsmiljö för personalen. Såväl yttre som inre logistik 

skall noggrant beaktas. Byggnaden ska utformas så att anhöriga ska kunna beredas 

möjlighet att delta vid kremeringen. 

Flexibilitet: Ceremonirummet ska vara flexibelt och kunna möbleras på olika sätt 

och det skall finns möjligheter för personligt utformade begravningsakter och 

avsked, både religiösa och icke religiösa. Lokalen ska också kunna fungera i andra 

sammanhang, exempelvis för kulturaktiviteter. 

God tillgänglighet: Byggnaden ska ha god tillgänglighet där även aspekter som 

bild, ljud och ljus beaktas. Den allt större efterfrågan av filmade begravnings-

ceremonier möter behovet av att kunna delta på distans. 

UPPGIFTEN
Uppgiften är att utforma hela byggnaden utifrån det lokalbehov och samband 

som finns i bilagt ytbehov. Byggnaden ska också passa in i den framtida skogs-

kyrkogården runtom.

Översiktligt behov, ytterligare information i bilagt dokument ”ytbehov”.

Behovet är resultatet av en förstudie men visar på det ungefärliga behovet av 

olika ytor. För verksamhetsdelen och teknikdelen är ytorna och logistiska samband 

redan väl utredda så den delen behöver endast anpassas till övrig del.
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Personaldel

KONTOR för 4 personer.

KONFERENSRUM för 16-20 personer

OMKLÄDNINGSRUM

FÖRRÅD ca 30 m²

PAUSRUM INKL KÖK

WC + RWC + DUSCH

VILRUM

STÄD

Publik del

ANHÖRIGRUM VID KREMATION för 4-6 pers

STORT CEREMONLOKAL för 80-100 pers

BISÄTTNINGSRUM för ca 10 pers

ENTRE till expeditioner

EXPEDITION 2 st

FOAJÉ

KPR för begravningsgäster

KPR för kremationsbesökare

WC + RWC

URNUTLÄMNING

VÄNTRUM

BLOMINLÄMNING

EXTERN-PAUSRUM INKL WC

BISÄTTNINGSRUM 

Verksamhetsdel 

ANHÖRIGRUM VID 
KREMATION ...................................1 ............12 m²

ASKBEREDNING ............................1 ............23 m²

URNUTLÄMNING ..........................1 ............18 m²

FRD/SÄKERHETSBOXAR .............1 .............. 9 m²

FRYSRUM .......................................1 .............. 9 m²

INLASTNING AV KISTOR ..............1 .........102 m²

KISTSMYCKNING ..........................1 ............24 m²

KONTROLLRUM ............................1 ............19 m²

KYLRUM .........................................2 .........120 m²

DATA ................................................1 ....... ca 10m²

STÄD ................................................2 .............. 7 m²

UGNSHALL .....................................1 .........214 m²

URNFÖRVARING FYLLDA ............1 ............30 m²

URNFÖRVARING TOMMA ...........1 ............21 m²

WC GÄST .......................................1 .............. 2 m²

WC P. ...............................................1 .............. 2 m²

Teknikdel

AVFALLSRUM ................................1 ............50 m²

DIESELAGGREGAT .......................1 ............17 m²

EL-C ................................................1 .............. 3 m²

ELRUM ............................................1 ............12 m²

FJÄRRVÄRME .................................1 ............30 m²

FLÄKTRUM ....................................1 .........143 m²

FRD ..................................................1 ............32 m²

GARAGE ..........................................1 ............81 m²

KYLCENTRAL .................................1 .........108 m²

OLJETANKAR .................................1 ............25 m²

PROCESSFLÄKTRUM ...................1 ............88 m²

STÄD ................................................1 .............. 7 m²

UGNSTEKNIK .................................1 .........223 m²

VERKSTAD ......................................1 ............27 m²

WC P. ...............................................1 .............. 2 m²

Parkering 
Garage för 2 st minibussar/paketbil

Utöver vad som nämns i bilagan Ytbehov 

så behövs parkeringsplatser för 40 st 

besökande, 10 st för personal samt 

2 st lastbilsparkeringar

Mark
I uppdraget ska ingå skisser för närområdet. 

Skisserna ska åskådliggöra hur byggnaden 

kan bli en naturlig del av den omgivande 

skogskyrkogården. 



7

UPPDRAGSOMRÅDET 
Uppdragsområdet är inom tomten Skövde Ryd 15:53 som begränsas av riksväg 

26, Gamla Karstorpsvägen, Karstorpsvägen och Timmervägen, se bifogad karta.

Byggnaden är tänkt att ligga i södra delen av tomten, en bit in från ”Gamla 

Karstorpsvägen”

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR
Tomten ägs idag av kommunen men är planlagd som kyrkogårdsmark. Förhandling 

av köp av marken är påbörjad.

GÄLLANDE PLANER
Det finns en översiktsplan som förnyades 2018 som gäller för hela kommunen. 

Enligt översiktsplanen ska bl.a. kyrkogårdar ses som en grön lunga i stadsmiljön.

Detaljplanen för området upprättades 1991 och är styrande för uppdraget. 

PÅGÅENDE/KOMMANDE PLANERING
Söder om Gamla Karstorpsvägen planeras en utbyggnad av en moske. I övrigt 

finns inga kända planer för intilliggande områden.
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PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR

KULTURMILJÖ 
Inom tomten finns ej utgrävda fornlämningar i form av fångstgropar, boplatser och 

gravar, se bifogad karta. Det är tio säkra stensättningar och sex förmodade sten-

sättningar. Dessutom har rösen, högar och ett stort antal fångstgropar påträffats. 

Fyndplatserna är koncentrerade till västra delen av tomten. Dessa fornlämningar 

syns inte från platsen där krematoriet ska ligga på grund av den omgivande skogen. 

Där byggnaden är tänkt att ligga finns inga kända fornlämningar

TOPOGRAFI OCH LANDSKAP 
Tomten är kuperad och skogsbevuxen och ska bli en skogskyrkogård. Tomten är 

bevuxen med tall- och granskog med litet inslag av lövträd. Markhöjden varierar 

mellan +130 till +146 möh inom hela tomten men där krematoriebyggnaden 

är tänkt att ligga är det förhållandevis platt men marken sluttar åt norr. Marken 

bedöms som lätt att bygga på.

Jorden består under ytskiktet av friktionsjord, huvudsakligen brun sandmorän. 

Ytskiktet (0-0,2 m) består av mylla, silt och sand. I de lägsta partierna förekommer 

torv ner till 0,8 m:s djup.

Grundvattenytan uppmättes till +129,2 i augusti 1986. Där byggnaden ska ligga är 

troligtvis grundvattnet något högre men marken kan förutsättas vara väldränerad.
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BEBYGGELSE 
Där byggnaden är tänkt att placeras har det tidigare varit en bondgård men 

byggnadsresterna är borta sedan ca 25 år. Söder om Gamla Karstorpsvägen är 

mark avsatt för en moskébyggnad men i dagsläget är det osäkert när den kommer 

till stånd. Invid tomten i väst finns en gammal kyrkoruin från 1100-talet.

Ett stort bostadsområde som byggdes i början på sjuttiotalet ligger ca 600 m 

nordöst om krematoriets tänkta läge och ca 300 m söder ut ligger det ett 

handelsområde med bensinstation och bilförsäljning.

TRAFIK OCH RÖRELSESTRÅK 
En GC-väg går genom östra delen av området och ska finnas kvar. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Va-ledningar och värmekulvert ska anslutas till det kommunala nätet.

Krematoriet ska anslutas till det kommunala värmekulvertnätet för att bli av med 

överskottsenergi.

LOKALPROGRAM
Se bilagt krav på ytbehov.

TIDPLAN OCH BUDGET

TIDPLAN
• Val av arkitekt i mitten av september 2021.

• Projektering september 2021-maj 2022

• Anbud för byggnation augusti 2022-nov 2022

• Byggstart dec 2022.

• Invigning våren 2025

BUDGET
Budgeten för byggnaden är 40-45 miljoner och 30 miljoner för kremationsugnar, 

kremationsteknik, kylrum m.m.
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PARALLELLUPPDRAGETS 
BESTÄMMELSER

UPPDRAGS- OCH PROJEKTSPRÅK
Uppdrags- och projektspråk är svenska. Bedömningsgruppens utlåtande kommer 

att ges på svenska. 

ARVODE
Varje team erhåller för uppdraget ett arvode om 200 000 SEK exklusive moms, 

förutsatt att uppdraget fullföljs och att efterfrågade förslagshandlingar inlämnas 

i rätt tid och är fackmannamässigt utförda. Utöver arvodet ersätts även erforder-

liga reskostnader till Skövde i samband med uppdraget. 

UPPDRAG EFTER TÄVLINGEN
Efter avslutat parallelluppdrag avser arrangören att förhandla med vinnande 

förslagsställare om fortsatt uppdrag att medverka med att ta fram fullständiga 

bygghandlingar för hela krematoriebyggnaden. Detta ska göras i samråd med av 

beställaren vald konsult för exempelvis K, E, VVS, mark och ugnsleverantör. 

Entreprenadform är utförandeentreprenad.

TIDPLAN FÖR PU
• Startmöte för det parallella uppdrag: 29 mars 2021

• Uppdragsperiod: 1 april 2021 – 13 augusti 2021 

• Delredovisning: 6 maj 2021

• Slutredovisning: 13 augusti 2021 

• Utvärdering av inlämnade förslag: 13 augusti – början av september 2021

• Tillkännagivande av bedömningsgruppens beslut: september 2021

FRÅGOR OCH SVAR
Frågor gällande PU ska ställas till arrangören via email till svante.jildenhed@

gmail.com Svar på frågor av allmän karaktär, eller som behöver komma alla till 

del, delges samtliga deltagare. 
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BEDÖMNINGSGRUPP
Förslaget kommer att bedömas av en bedömningsgrupp bestående av följande 

personer:

• Claus Clausen, stadsarkitekt i Skövde

• Eva-Lena Öman, stadsträdgårdsmästare i Skövde

• Martin Eriksson, kyrkoherde

• Niclas Sjöberg, kyrkogårdschef

• Svante Jildenhed, kyrkorådsordförande

• Peter Erséus, extern sakkunnig, arkitekt SAR/MSA 

Bedömningsgruppen kommer att rådfråga sakkunnig inom kalkyl samt ytterligare 

sakkunnig expertis om så anses nödvändigt.

Parallelluppdragets processledare: Anna Forsberg, Sveriges Arkitekter

PROGRAMHANDLINGAR
• Förteckning över lokalbehov och dess samband

• Karta med höjdkurvor

• Karta med arkeologi inlagt

• Detaljplan B1683K-DP392

• Foton+ film från tänkt byggnadsläge

• Principritning (förstudie) för teknikutrymmen
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DELREDOVISNING 
Vid delredovisningen hålls en separat redovisning av de deltagande arkitekt-

kontoren. Detta kommer att ske digitalt.

Uppdraget ska delredovisas på liggande A3-format. Delredovisningarna ska 

levereras både digitalt i pdf-format och som utskrifter i 1st omgång. 

Digital presentation får tas fram som stöd i muntlig redovisning. Den ska dock 

inte omfatta fler ritningar/diagram än planscherna. 

Inlämning
• Redovisning av analys över området 

• Kortfattad beskrivande text som beskriver hur visionen uppfylls.

• Konceptskisser och diagram som visar de bärande idéerna.

Utkast till:

• Situationsplan, skala 1:800

• Planer, skala 1:400

• Längd- och tvärsektioner, skala 1:400

• Fasader, skala 1:400
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SLUTREDOVISNING
Slutförslag ska lämnas in och en separat redovisning hålls av de deltagande 

arkitektkontoren. Detta sker på plats i Skövde. 

Samtliga planscher ska lämnas in elektroniskt. Planscherna ska tillhandahållas i 

två versioner, en med hög upplösning och en för webbpublicering. Den hög-

upplösta versionen ska kunna skrivas ut i full skala, och i A3 till juryn. 

Digital presentation får tas fram som stöd i muntlig redovisning. Den ska dock 

inte omfatta fler ritningar/diagram än planscherna. 

Uppdraget ska i slutredovisningen även presenteras på planscher i liggande 

A1-format och får omfatta högst 4 planscher, numrerade 1–4 

Inlämning
• Redovisning av analys över området 

• Kortfattad beskrivande text som beskriver hur visionen uppfylls.

• Konceptskisser och diagram som visar de bärande idéerna,

• Situationsplan, skala 1:800

• Planer i A1, skala 1:200

• Längd- och tvärsektioner i A1, skala 1:200

• Fasader i A1, skala 1:200

• 2 stycken enkla perspektiv, varav ett interiört och ett som visar entresidan

• Kortfattad teknisk beskrivning 

• Kortfattad beskrivning av hur miljökrav uppnås

• Sammanställning ytor BYA, BTA, LOA och BIA. 

• Enkel 3D-modell i exempelvis sketch-up

Övrigt material som skickas in kommer ej att tas upp till bedömning.
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BEDÖMNINGSKRITERIER

Gestaltning 

Hur väl förslaget:

- har en gestaltning som håller över tid 

- samspelar med den omkringliggande kyrkogården 

- tar tillvara platsens natur- och kulturvärden

- är vackert, tidlöst och håller en genomgående hög kvalitet

Funktion och organisation

Hur väl förslaget:

- har en flexibel lösning för ceremonilokalen

- är tillgängligt och fungerar för alla slags begravningar

- bidrar till samnyttjande av ytor och funktioner 

- uppfyller krav på industriell produktionsteknik, orienterbarhet och logistik

Hållbarhet 

Hur väl förslaget:

- uppfyller besökarnas önskemål om en lugn, trygg och harmonisk plats

- bidrar till en god arbetsmiljö

- kännetecknas av hållbara material som åldras väl

Utvecklingsbarhet 

Hur väl förslaget 

- kan bearbetas i fortsatt process utan att förlora viktiga kvaliteter.

Genomförbarhet och förvaltning

Hur väl förslaget 

- bedöms kunna genomföras inom given tidsplan och budget. 

- fungerar för framtida förvaltning avseende skötsel, underhåll och kostnader. 

UTSTÄLLNING OCH PUBLICERING
Arrangören kan komma att ställa ut i olika sammanhang och via olika medier utan 

särskild ersättning till förslagsställaren. All publicering av förslag efter avslutat 

parallellt uppdrag kommer att ske med angivande av förslagsställarens namn.

Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera samtliga tävlingsförslag 

på sina hemsidor samt i tidningarna Arkitekten och Arkitektur. 
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Claus Clasen Eva-Lena Öman 
Stadsarkitekt Stadsträdgårdsmästare

Martin Eriksson Niclas Sjöberg 
Kyrkoherde Kyrkogårdschef

Svante Jildenhed Peter Erséus 
Kyrkorådsordförande Arkitekt SAR/MSA

ÄGANDE, NYTTJANDE- OCH UPPRÄTTSHOVSRÄTT 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till förslagen. Förslagsställarna 

innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Direkt nytt-

jande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal mellan för-

slagsställarna och arrangören. Arrangören har dock rätt att i projektet dra nytta 

av det samlade resultatet och idéer från samtliga förslag förutsatt att det inte 

strider mot svensk lag om upphovsrätt. Arrangören och Sveriges Arkitekter äger 

rätt att publicera förslagen i tryckt form och digitalt samt för utställning utan 

särskild ersättning till förslagsställarna. 

RETURNERING AV FÖRSLAGET
Förslagen kommer inte att returneras.

PROGRAMMETS GODKÄNNANDE
Detta program är upprättat i samklang med byggsektorns gemensamma 

”Tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och 

konstnärernas verksamhetsfält, 2016”. Programmet är godkändt av bedöm-

ningsgruppens ledamöter.

Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet granskat av Sveriges Arkitekter.
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