
BESKRIVNING

Förslagets huskroppar är liksom traditionella hus i trakten av trä och sten: Gamla timmerhus hade panel på 
utsida och insida, grunden och eldstadskärnan var murade av sten. De hade torvtak. Vår gestaltning är samtida 
men bygger på samma princip: trä på ut- och insida med isolering av cellulosa och träfiber under sedumtak. 
Ugnshallen och skorstenen är av betong och tegel. 
Ceremonilokalens runda form är omslutande men vidgar perspektivet genom fönster som tar in naturen. Den 
har ekplankor på golvet, akustikvägg av restbitar av plank in monterade på lite olika djup, och ribbträ på akus-
tiskt underlag i taket. Trä är platsens material, ger värme, är estetiskt och tekniskt hållbart. Ett draperi av ren, 
ofärgad ull (brinner inte, man slipper brandskyddskemikalier) i sektioner kan dras för hela eller delar av föns-
terdelen beroende på möblering och verksamhet. Bilddukar som kan rullas ner är infällda i taket i fyra sidor för 
flexibilitet i möbleringen. Tekniken syns inte men finns i ett rum över stolförrådet och blomsterinlämningen. 
Efter en bildvisning kan duken tyst rullas upp i taknivå och draperier som ev. varit fördragna dras åt sidan så att 
skogsutsikten blir en del av friden i rummet. Rummet är en trygg bakgrund i naturens material och färger för 
olika former av begravning eller annan verksamhet.

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING
Massor: Utgrävning för källare ger utfyllnad för byggnadsdelar utan källare. 
Grundläggning: armerad betongkonstruktion. 
Stomme: Krematoriet har betongstomme, personaldel och ceremonilokal metallreglar och träreglar.
Isolering: cellulosa, energiglas i treglasfönster. 

Fasadmaterial: 
Krematoriedelen: tegel
Personaldel och samlingssal: värmebehandlad träpanel. 

Takmaterial: Sedumtak.
Invändiga material: Krematoriedelen: Fönstervägg (inåt öppningsbara bågar i metallregelstomme) med tegelgit-
ter utanför. Ugnshallens innerväggar har tegel med reliefmurning i samma mönster som på ”fönsterväggen” för 
akustik och estetik. Brandsäker akustikpanel med träyta i innertak. Golv av grå klinker. 
Personaldel: Väggar av brandklassad björkplywood, tak med brandsäker akustikpanel, massiva ekplankgolv 
resp. klinker. 
Samlingssal: Brandskyddsklassade akustikträväggar, tak av brandsäker akustikribbpanel, golv av ljus massiv ek-
plank.  

LJUS, AKUSTIK, BILD

Ljus och utsikt: Alla rum där människor vistas är ljusa och lättmöblerade. Byggnadsläget och riktningarna är 
valda för att ge vackra utblickar med siktlinjer som använder skogskyrkogårdens kvaliteter. Kistans väg mellan 
ceremonilokal och ugnsrum är en ljus gång, väggen mot rummen innanför är ”smart glass” som genom en fo-
tocell gör glaset ”frostat” mot rummen innanför och hindrar insyn då man så önskar. 
Akustik: Samlingssalen har en rak akustikvägg med en nisch samt på ingångssidan samt akustiktak av ribbor. 
Den rundade glasväggen har ylledraperier som ev. kan göras dubbla för val av akustiktyp (tal, sång, musik, an-
tal personer i rummet) och möbleringsriktning. Kistans väg mellan ceremonilokal och ugnsrum har i taket tätt 
hängande vertikala ”träpinnar” med något olika längd; som ett vackert undertak med dämpad akustik. Perso-
nalens rum har trä invändigt vilket ger trivsamhet och god ljudmiljö.
Bild: Ceremonilokalen har fyra bildvisningsdukar infällda i undertaket som kan rullas ner och ge bild där man 
vill om man monterar en projektor mitt i taket (på en nedsänkbar takplatta). Mörkläggning ordnas genom ett 
naturfärgat ylledraperi som kan dras för hela eller partier av fönsterväggen.  Teknikrummet ovanför stolförrå-
det och blomsterinlämningen ger goda möjligheter till filmupptagning för distansvisning av begravningar. 

KORTFATTAD BESKRIVNING AV HUR MILJÖKRAV UPPNÅS

Cirkularitet: Alla delar ska ha lång livslängd och kunna repareras/ändras/utskiftas/återbrukas i någon form. 

Mark: Jordmassor (källarutgrävning o.d.) återanvänds inom området för utfyllnad under delar av byggnaden 
och annan uppbyggnad. 
Kör- och gångytor har miljövänliga grusytor med olika uppbyggnad för olika hållfasthetskrav som uppfyller kra-
ven för tillgänglighet. Därmed minskas ytor med asfalt och andra oljebaserade material. 
Hus: Förslagets huskroppar är liksom traditionella hus i trakten av trä och sten: Gamla timmerhus hade pa-
nel på utsida och insida, grunden och eldstadskärnan var murade av sten. De hade torvtak. Vår gestaltning är 
samtida men bygger på samma princip: trä (som är klimatcirkulärt) på ut- och insida med isolering av cellulosa 
och träfiber. Grunden och ugnshallen gjuts av eco-betong där en del cement bytts ut mot slagg (biprodukt från 
järnproduktion), fasaderna är av tegel. Green eco-sedumtak är en modern form av torvtak. Ceremonilokalen 
som ligger högt får genom sin form mindre vindtryck och isoleringen blir mer genomgående utan hörn.
Inredning: Akustikväggen i ceremonilokalen och taket i kistans väg är av rest-trä från golvplank och träläkt. Tex-
tilier föreslås vara av ren naturfärgad ull för brandhärdighet och miljövänlighet utan kemikalier; i mindre rum 
tunna yllegardiner och i ceremonilokalen draperier av ljus naturfärgad vadmal. 

T.h: Konceptskiss natt och dag

PERSPEKTIV: ENTRÉSIDA PERSPEKTIV: INTERIÖR CEREMONILOKAL
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Sammanställning av ytor 

BYA: 2180 kvadratmeter 
BTA: 3386 kvadratmeter
LOA: 1712 kvadratmeter
BIA: 1674 kvadratmeter

ANALYS AV BYGGNADER

Den byggda miljön
Vi delar byggvolymen i tre funktionella delar; krematoriet, personaldelen och ceremoni-
lokalen:
• Delarna tydliggör användningen,
• de bryter ner skalan och bäddar in byggnaden i naturen,
• tydliga riktningar, fonder, platser och entréer ger trygga besökare,
• parkeringen blir naturliga dungar och del av naturen, 
• ljusa material av tegel, trä, glas ger en spänningsverkan mellan tyngd och lätthet,
• funktionella, raka och enkla vägar för kistan och för besökaren skapar ordning och  
 överblickbar struktur

KISTANS VÄG

BESÖKARENS VÄG

SUTTERÄNGPLAN SKALA 1:200

BOTTENPLAN SKALA 1:200
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KONCEPTSKISS: LÄTTHET KONCEPTSKISS: TYNGD
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ANALYS ÖVER OMRÅDET

Skogskyrkogården
Vi vill göra området begripligt genom att ta vara på och förstärka befintliga kvaliteter i naturen: 
• Den långsträckta dalen öppnas och får gravplatser i naturen längs diagonala gångstråk,
• från huvudentrén leder en länk ut i kyrkogårdens traditionella gravområde och vidare till   
 kyrkoruinen, nutid möter medeltid, 
• siktlinjer binder samman och kopplar ihop kyrkogårdens alla fem entréer,
• cykelspåret aktiveras som ett tydligt stråk och riktningsbärare,
• vattenområdet ges en egen karaktär och blir en mötesplats i naturen,
• axlar gör kyrkogården överblickbar med tydlig orienterbarhet,
• vid områdets vackraste läge, där utblickarna söker sig mot oändligheten, har vi placerat   
 ceremonilokalen


