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VÅR VISION

Begravningsplatsen och krematoriet med ceremonilokal skapar tillsammans en värdig och 
stämningsfull helhet som får besökare att känna sig omhändertagna och trygga. Krematoriet med 
tillhörande arbetslokaler är vackra och effektiva. Begravningsplatsen utvecklas successivt och 
förstärker de kvaliteter som finns i landskapet. 

Tillsammans med krematoriet bildas ett fungerande ekosystem med biologisk mångfald och 
minimal, negativ miljöpåverkan. Den nya anläggningen är en ny årsring som anknyter till järn-
ålderns fornlämningar och medeltidens kyrkoruin, en plats som man gärna vill besöka, inte bara 
som sörjande.

S KÖV D E  N YA  K R E M AT O R I U M PLATSEN IDAG

Från luften är tomten ett tätt skogsområde som skärmas av från sitt omland av trafikleder, men med 
en koppling till friluftsområdet söderut. Landskapet karakteriseras av kamelandskap med grusåsar, 
kullar, moränryggar, platåer samt sänkor. Inlandsisen har lämnat efter sig ett böljande landskap som 
avtecknar sig i områdets södra delar runt Karstorpssjön. Cykel- och gångstråk löper i nord-sydlig 
riktning parallellt med riksväg 26 och mot väster förbi kyrkoruinen i tomtens södra del. Upptram-
pade stigar löper igenom den täta och kuperade skogen som annars är svår att forcera. Skogen har 
olika växtkaraktärer. Den täta barrskogen med mycket sly dominerar, men här finns också en nord-
sydlig dalgång med en vacker sluttning mot öster och en blandskog i tomtens södra del. Platsen har 
flera historiska lager som järnålderns fornlämningar och den medeltida kyrkoruinen. Spåren efter 
jordbruket har suddats ut av 1900-talet skogsplantering.

FÖRÄDLING AV GLÄNTORNA

Gläntorna förädlas och får olika karaktärer. Nya lövträd planteras för att skapa kontrast till barr-
träden och ge säsongsvariationer. De öppna gräsrummen varierar med friväxande och klippt 
gräs och stigarna mellan grus och natursten. Ängsväxter och lökar planteras för att bidra till 
rummens olika karaktärer. Växterna bidrar till ekologisk mångfald och påminner om platsens 
användning som hagmark. I gläntorna finns bänkar där man kan slå sig ner. I vattenspegelns 
glänta samlas dagvatten i en sänka som idag fylls vid kraftigt regn.  Genom att tomten öppnas 
och införlivas i den övriga grönstrukturen, bidrar den allmänt till social interaktion och sinnliga 
upplevelser av natur- och kulturmiljöer.

FLÖDEN OCH RUM

Begravningsplatsens landskapsrum förhåller sig inte bara till det nya krematoriet utan inklude-
rar även ödekyrkogården och kopplingen till de kringliggande naturområden runt Karstorpssjön. 
Skogskyrkogården ska vara till för de som besöker sina anhöriga, men även ingå i områdets kultu-
rella, ekologiska och sociala strukturer. Det är inte bara en begravningsplats, det finmaskiga syste-
met av gångvägar ger möjligheter till promenader och eftertanke. Konceptet med de olika gläntorna 
ger en struktur där skogskyrkogården kan utvecklas över tid och begravningsform kan anpassas 
efter önskemål.

BEGRAVNINGSPLATSENS STRUKTUR

Tomtens nuvarande kvaliteter med den kuperade terrängen, uppvuxen vegetation, slingrande 
stigar och kopplingar mot omgivningen tas tillvara. Det nya krematoriet placeras på tomtens 
nordvästra del, orienterad i öst-västlig riktning som kyrkoruinen. Landskapet förädlas och gall-
ras för att skapa spännande och dynamiska landskapsrum. Dynamiken mellan skogspartier och 
gläntor skapar trygghet och hopp för den sörjande. Trädstammarnas förankring till jorden och 
gläntornas kontakt med himlen blir påtaglig. Gläntor och stigar följer landskapets organiska for-
mer där gläntorna placeras som pärlband i landskapet likt sjöarna i ett kamelandskap. Gallringen 
av vegetationen kan ske etappvis allt eftersom begravningsplatsen växer.

Exteriör vy - Entrégård

HIMMEL OCH JORD
Rum för avlidna öppnar sig mot himlen.
Gårdsrummens tak sänker sig mot jorden.

SEDUMTAK
Sedumtaken tar hand om det mesta av 
dagvattnet och jämnar ut temperaturen inomhus.

SKÄRMTAK
Skyddar och välkomnar besökare och personal. 

SOLPANELER
Solpaneler kan läggas in i 
sedumtak med många soltimmar.
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SKOGSKYRKOGÅRDEN

De fyra elementen är närvarande i anläggningen: Gravarnas jord, skogsgläntornas luft, sänkornas vatten och krematoriets eld. 
Begravningsplats, minneslundar och krematorium placeras på tomtens västra del, inpassade efter topografi, fornlämningar 
och växtlighet. För att nå hit rör sig besökare genom skogen som en förberedelse inför besöket. Skogen glesas ut med rums-
sekvenser av öppna gläntor som påminner om hagmark, samtidigt som kyrkoruinen införlivas i anläggningen. Runt gläntorna 
kompletteras trädbeståndet av lövträd för att ytterligare förstärka sambandet med ruinen. Gravfält ordnas både på öppna 
ytor och under träd i ett överlagrat, ortogonalt mönster orienterat efter krematoriet och kyrkoruinen. Sluttningen ned mot 
dalgången sparas som skogens egen pelarsal. 

För att främja den biologiska mångfalden minimeras hårdgjorda ytor och klippta gräsmattor till förmån för slåtterängar 
och naturmark. Begravningsplatsen blir en fristad för växter, insekter, fåglar och amfibier. Gångvägar av stenmjöl inpassas 
organiskt i naturen. Gläntorna har olika markbeläggningar som slåtteräng, klippta gräsytor, stenhällar och stenmjöl. 
Här finns också en regnvattenspegel i en sänka som brukar översvämmas. Huvudentréer till begravningsplatsen markeras 
med kallstensmurar.

En ny infart för besökare anläggs från Timmervägen med parkeringsplatser för besökare inpassade i landskapet. Besökare 
rör sig sedan till fots upp mot krematoriet som har sin huvudentré mot väster. Anställda och entreprenörer angör krema-
toriet från en separat infart norr om krematoriet. När mörkret fallit lyses vägar upp av ljuspollare och krematoriets publika 
delar glittrar som en lykta i skogen. I dalen mot öster byggs gradänger i sluttningen som möjliggör begravnings- och minnes-
ceremonier under trädkronorna, en ceremoniplats som har direktkontakt med skogens ljud, dofter och undervegetation.

Oregelbunden kalksten mot grus Stenblock Stråk av stenmjöl Kallstensmurar Situationsplan 
1:1000 (A1)

A Glänta - Krematorium

Fjädergräs Björk

B Glänta - Vattenspegel

Gräsull Ask

D Glänta - Minneslund

Majviva Fågelbär

E Glänta - Askgravlund

Ängsnycklar Asp

Backsippa Ek

C Glänta - Fornlämning

Materialpalett med anknytning till trakten
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Längdsektion A-A
1:200 (A1)

Expedition
19 m2
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33 m2
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17 m2
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Väntrum
20 m2

Kpr.

Anhörigrum
14 m2
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Kontor
11 m2

Kontor
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Ljusgård

Ljusgård

Entrégård

Kpr.
44 m2

Vilrum
7m2

Extern paus
20 m2

Förråd
10 m2

Förråd
10 m2

Förråd
10 m2

Stolsfrd.
20 m2

Frd
4 m2

Städ
4 m2

Omkl.
5 m2

Ugnshall
214 m2

Kontrollrum
19 m2

Städ
7 m2

Askberedning
23 m2

Kylrum
120 m2

Kylrum
120 m2

Mottagningshall, kistor
98 m2

Foajé
100 m2

Blominlämning
29 m2

Ceremonirum
250 m2

Entréplan
1:200 (A1)

Bisättningsrum
/kistsmyckning
30 m2

Kop.

Ceremonilokalen är centralt placerad i anläggningen samtidigt som lokalen 
med tillhörande biutrymmen kan fungera självständigt. Det är ett högtidligt 
rum där himmelsljus släpps in via den höga lanterninen och stora fönster 
som ger utblickar mot skogen och mot en skyddad innergård. Möbleringen 
kan anpassas och riktas mot den täta väggen, skogen, innergården eller mot 
mitten av rummet. Teknik finns som möjliggör digitala ceremonier.

Från ceremonirummet nås kylrummet via bisättningsrummet som får dags-
ljus från den lilla innergården via högt sittande fönster. Urnutlämning och 
expedition nås från söder. Här finns också ett anhörig-rum vid kremering 
som har takljus. Ceremonilokalens höga tak har en pendang i ugnshallens 
tak med norrljus som ger rummet atmosfär. Lokaler för administration lig-
ger samlade vid den stora innergården och har kontakt med mottagning, 
expedition och ugnshall. Personalentré med parkering och avskild uteplats 
är placerad i anslutning till administrationen. 

Den vackra arbetsmiljön förstärks av alla utblickar mot omgivningen; sko-
gen är alltid närvarande. Mottagningshallen ligger utom synhåll för besöka-
re på huset norrsida och har en generös lanternin. Det värdiga arbetet stöds 
av den ljusa och vackra miljön. Tekniska utrymmen och garage förläggs i 
suterrängplanet som har dagsljus från söder.

Interiör vy - Ceremonirum
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ANGÖRING PUBLIKA DELAR VERKSAMHET OCH PERSONAL GÅRDAR
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KREMATORIET

På samma sätt som skogskyrkogården har täta partier och gläntor har krematoriet 
omslutande delar som skyddar och öppna gårdar och lanterniner där man kan se 
himlen. Byggnaden erbjuder olika rumsliga alternativ för att hantera sorg. Här finns 
skyddade platser för eftertanke eller samtal och höga rum och innergårdar som 
ger andrum. Husets värdiga uttryck tillåter sörjande att ha olika sinnesstämningar 
och olika reaktioner. Hit kan man komma med sin sorg eller för att lyssna på en 
konsert. Människorna omsluts av byggnaden och byggnaden omsluts av skogen. 

Även i krematoriet är de fyra elementen närvarande genom entrégårdens vattenspeg-
lar, ceremonilokalens rymd, gårdarnas vegetation och ugnshallens eld. Från utsidan 
väcker ceremonilokalens distinkta takkontur nyfikenhet och lockar besökare att vilja 
uppleva rummet inifrån. Vandringen in mot ceremonilokalen börjar med entrégår-
den där besökare kan samlas före eller efter en förrättning. Det är också en plats 
där mindre ceremonier kan genomföras i det fria. Skärmtak över publika entréer 
och stråk är mjukt vinklade uppåt i en välkomnande gest mot besökare och ljuset, 
medan taket över kistmottagningen lutar svagt nedåt för avsked. Taken runt gårdarna 
sänker sig mot jorden medan taken i rummen för avlidna öppnar sig mot himlen. 

Den generösa foajén har förbindelse med blomsterrummet åt söder och kapprum, 
toaletter och pentry åt norr. Intill kapprummet finns en avskild plats där sörjande kan 
ta del av innergårdens stiliserade skogslandskap. Innergården markerar även platsen 
för en av områdets alla fornlämningar.

Data

Elc.

Omkl.
5 m2
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Fasad mot söder
1:200 (A1)

Fasad mot norr
1:200 (A1)

Fasad mot öst
1:200 (A1)

Fasad mot väst
1:200 (A1)

Entré - Krematorium Ugnshall

Ugnshall Garage

CeremonirumEntrégård

EntrégårdMottagningshall Personalentré Kontor

Ljusgård

Suterrängplan
1:200 (A1)

Tvärsektion B-B
1:200 (A1)

Träpanel,
behandlad med kiselsyra

Sedum Träspån

Krematoriet är en träbyggnad med fasader 
av KL-trä, träspån på de branta takfallen och 
sedum på de låglutande taken. Träd som 
fällts återkommer i förädlad form som bygg-
material och byggnadens avtryck på marken 
ersätts av sedummattorna på taken. 

Trä har valts som byggmaterial eftersom 
det kan halvera miljöpåverkan jämfört med 
andra byggsystem, och en träfasad minskar 
CO2-avtrycket med 60–70% jämfört med te-
gel eller betong. Sedumtaken tar hand om det 
mesta av dagvattnet, överskottet leds ut till 
vattenspegeln på entrégården och till dalsän-
kan. Sedumtaken jämnar ut temperaturer och 
skapar ett bättre inomhusklimat. Solpaneler 
kan läggas in i de låglutande sedumtaken där 
så önskas och bidra till anläggningens 
elförsörjning. 
 

Garage
78 m2

Ugnsteknik
222 m2

Processfläktrum
86 m2

Avfallsrum
48 m2

Fjärrvärme
30 m2

Frd
32 m2
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12 m2
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141 m2
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116 m2 Oljetankar
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Städ

Dieselaggr.
17 m2

Elc.

Entrégård

CeremonirumLjusgård

Fasadernas träpanel monteras i relief-mönster. 
Ytterväggarnas yttre väggliv behandlas med kisel-
syra för att få en grå, silveraktig yta. Inre väggliv 
behandlas med fernissa för att få en varmare färg-
temperatur. Sockel och skorsten har beklädnads-
sten av kalksten från Kinnekulle, gärna återbrukad 
sten. Invändigt har rummen träpanel eller skivor 
anpassade efter rummens olika funktioner. 

Entrégård och publika delar av anläggningen 
har golv av kalksten från Kinnekulle. Utomhus 
har stenen en grov, flammad yta och inomhus är 
bearbetningen finare som hyvlad och slipad.

Kanalisation från källarvåningen sker via schakt 
och installationskulvert. I de publika delarna är 
installationerna dolda och i ugnshallen med 
tillhörande utrymmen är de helt synliga.

Ytsammanställning:

BYA: 2630 m2 (inklusive skärmtak)
BTA: 3083 m2
LOA: 2729 m2 varav BIA: 991 m2 (avser suterrängplanet)

KinnekullekalkstenFasadutsnitt
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