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Vandring mot ljuset
Från bilparkeringen, som är belägen på en lågpunkt inom begravningsplatsen, 
påbörjar besökaren vandringen upp mot byggnadens entré. Besökaren går 
mot ljuset och den högresta ceremonibyggnaden av trä är tydligt avläsbar i 
landskapet redan vid infarten från Timmervägen. Naturen smyger sig tätt 
inpå och omgärdar den nya bebyggelsen. Befintliga stenbumlingar sparas och 
ursprungligt markskikt återetableras så att byggnaden upplevs som nedsänkt 
i skogen. Detta förstärks ytterligare genom att naturen förs in i stiliserad form 
på de tre gårdarna, Entrégården, Inre gården och Bruksgården. Entrégården 
med sina körsbärsträd präglas av stillhet. Detta förstärks ytterligare genom 
porlande vatten och en vattenyta. Vattnet från entrégården leds ut via ett 
system av terrasserade vattenspeglar som kopplas till vattendraget i dalsänkan. 
I anslutning till vattentrappan finns sittplatser med utblick över dalsänkan.

Ett välkomnande entrérum med stor transparens möter besökaren. 
Entrégården är en samlande plats såväl för besökare men också för 
byggnadens olika delar. Det utkragande taket ger möjlighet till att även samlas 
utomhus med skydd för väder och vind. Till vänster ligger krematoriets 

solida volymer av sten skarpt nedskurna i slänten mot öster. Denna del av 
byggnaden reser sig långsamt uppåt med ett flackt tak för att bli som högst 
vid ugnshallen mot norr. 

Mellanrummet
Förslaget är på många sätt utformat med mellanrummet som ledord. Att röra 
sig i tid och (mellan) rum, att se något på andra sidan, att se ljuset bortom 
något är viktigt för den arkitektoniska upplevelsen men troligen ännu 
viktigare för de som besöker och arbetar i denna byggnad. Tankarna om 
mellanrummet ser vi i helheten men också i detaljerna. I vandringen mellan 
begravningsplatsens olika landskapsrum och ceremonibyggnaden såväl 
som i tegelmurens upplösta former vid fönsterpartierna där tegelstenarna 
dras isär och bildar ett transparent skikt likt en textil. Mellanrummet finns 
också i ceremonirummets interiör där byggnadens konstruktion lyfts 
fram  och spelar en avgörande roll då ljuset silar ner mellan de stiliserade 
trädkronorna. 

Genom byggnadens placering i kanten av begravningsplatsen skapas 
förutsättningar för att kunna utveckla och ta i anspråk den övriga marken 
successivt över lång tid. Tillgängligheten säkras och landskapet i byggnadens 
omedelbara närhet förändras måttligt under de kommande åren. Med en tydlig 
väg upp mot byggnaden och ljuset vill vi ledsaga besökaren och skapa trygghet 
och omhändertagande.

Med tidlösa material som trä, sten och tegel skapas en beständig arkitektur. 
Klassiska arkitektoniska element som pelaren, arkaden och muren är något 
människor känner igen och känner trygghet i oavsett tro eller religion. 

Genom att dela upp och organisera byggnadens komplexa program vill vi skapa 
möjligheter för möten människor emellan men också avskildhet för anhöriga 
såväl som för personal. Genom ljus, utblickar och kontaktytor vill vi skapa en 
trivsam och trygg arbetsmiljö. Med ceremonirummets fria placering öppnas 
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Landskapsrummet
Begreppet skogskyrkogård används och finns som ett grundackord i den gällande 
detaljplanen. Enligt vår läsning av landskapet så indelas det i en hög del i väster 
– ”platån”, ”sluttningen” som skär nord/syd centralt genom begravningsplatsen 
och en ”sänka” i den östra delen. Skogen inom begravningsplatsen har tre 
huvudsakliga karaktärer. Granskogen som dominerar i sluttningen och ner 
i sänkan, tallskogen som står i nord och väst på ”platån” och lövskogen som 
finns på platåns södra del ned mot kyrkoruinen. Sänkan blir i vårt förslag ett 
centralt kontemplativt landskapsrum som presenterar anläggningen och ger 
anläggningen utblickar över ett parklandskap.

Placering
Begravningsplatsen omges av viktiga trafikleder i öster och söder. Timmervägen 
som har en lugnare trafikintensitet är den naturliga – och föreslagna – 
angöringen till begravningsplatsen och krematoriet. Begravningsplatsen 
utgör en del av ett grönstråk som sträcker sig från stadens ytterkant in mot 
stadens centrum. Det stora rekreations- och aktivitetsområdet direkt söder 
om begravningsplatsen övergår i begravningsplatsen till en stillsammare och 
mer kontemplativ miljö. Placeringen i östra kanten av ”sänkan” ger en enkel 
logistik för både begravningsceremoni och krematoriet. Den innebär också 
begränsat behov av att ta mark i anspråk och stor frihet för utformningen av 
den framtida begravningsplatsen.  Fordonsrörelser kan koncentreras i öster 
bakom den höjdrygg som definierar östra sidan av ”sänkan” och den planerade 
landskapsparken som presenterar ceremonidelen för besökare. Krematoriets 
verksamhet skiljs från cermonibyggnaden i landskapet. 

Siktlinjer och ljus
Begravningstider är från förmiddag till tidig eftermiddag. Solen står från 
ostsydost till västsydväst.
Vid vårt besök uppmärksammade vi ljusets silning ner mellan träden och har 
tagit fasta på att se landskap och utblickar i medljus och gjort detta till en viktig 
utgångspunkt i vårt förslag.

OMRÅDESANALYS

Övergripande landskapsidé
Det nya begravningsområdet utvecklas till en skogskyrkogård 
där begreppen skog, lund, glänta, bryn, äng och allé blir tydliga 
landskapselement som ger området dess karaktär. De olika 
landskapselementen förstärker variationen mellan ljus och mörker 
och ljusspelet i trädkronorna.
Genom landskapets ursprungliga topografi och vegetation kan olika 
karaktärsområden utläsas som i gestaltningsförslaget förstärks och 
renodlas. Topografin har en nordsydlig orientering med en högre 
platå i väster, en östvänd sluttning och en central dalsänka som 
avslutas i öster med en lägre höjdrygg. Landskapets topografiska 
variation förstärks genom en zonering av landskapskaraktärer. Den 
centrala dalsänkan utvecklas till ett öppet gräsbeklätt parkrum för 
rekreation och ceremonier. Enstaka trädgrupper med i huvudsak 
blommande arter förstärker målpunkter och utblickar i den annars 
ängsartade vegetationen. I dalsänkans låglinje, där det naturligt 
samlas dagvatten vid nederbörd, utvecklas två naturlika dammar 
som förbinds genom ett bredare dike som kantas av våtmarksflora. 
 
Den östvända sluttningen görs tillgänglig genom en terrassering 
med naturstensmurar. Sluttningen ges en brynkaraktär där 
enstaka befintliga träd kompletteras med blommande lundar av 
prydnadskörsbär och prydnadsaplar. Den befintliga tallskogen på 
platån i väster sparas men öppnas upp så att gläntor bildas för att 

släppa ner mer ljus på strategiska platser. Viktiga siktlinjer som 
kopplar platån till ceremonibyggnaden öppnas upp och förstärks 
med ytterligare vegetation i kantzonen. 
Centralt på platån i anslutning till en svacka placeras minneslunden. 
Svackan som idag har ett naturligt tillflöde av dagvatten får en 
permanent utformning som vattenspegel vilket förstärker ljusspelet 
och stillheten i minneslunden.

Den lägre höjdryggen i öster blir begravningsplatsens ryggrad 
utifrån vilken allt utgår. Här placeras ceremonibyggnaden och 
krematoriet, med vacker utsikt över dalsänkan och med siktlinjer in 
i tallskogen på platån i väster. Här placeras även huvudparkeringen 
och ekonomigården omgärdade av tallskogen och ett sparat och 
återfört naturligt fältskikt av bl a mossa, ormbunkar, blåbärsris 
mm.

Rörelsen i landskapet
En ny angöringsväg anläggs till området parallellt med den fd 
landsvägen, numera cykelväg. Den nya vägen ramas in av alléträd 
som skapar ett tydligt trafikalt rum med respekt för den gamla 
landsvägens nya funktion och mått som cykelväg. Ett terränganpassat 
system av gångvägar skapar varierade promenadmöjligheter 
och upplevelser av området likt den klassiska landskapsparken. 

Målpunkter och siktlinjer leder besökaren längs vattnet, över 
vattnet, under lunden, in i skogen och genom gläntan.  Gångvägarna 
utformas så de blir tillgängliga dvs lutningarna överstiger ej 1:20. 
En central trappväg förbinder ceremonibyggnaden via dalgången 
och östsluttningen med minneslunden och blir även en central 
siktlinje i landskapet att orientera sig utmed. 
Gångvägarna har en bredd som anpassas till maskinparkens behov 
och framkomlighet. 
Den muromgärdade ekonomigården kopplas till anläggningen via 
en passage på västsidan om gården. Gångvägarna kan med fördel 
anläggas i ett tidigt skede för att etablera området för rekreation.

Dagvatten
Flera av de naturliga lågpunkterna och låglinjerna i landskapet där 
dagvattnet idag samlas utnyttjas till en mer permanent utformning 
i gestaltningsförslaget.
Stora delar av området avvattnas idag mot den centrala dalsänkan 
vilket blir ett naturligt grepp att utnyttja för anläggandet av ett 
pastoralt dammsystem i förslaget.
Marknivån vid parkeringen i anslutning till ceremonibyggnaden 
höjs för att undvika stående dagvatten vid skyfall. Vid större 
nederbörd leds dagvattnet från parkeringsområdet och den nya 
angöringsvägen via en förbindelse till dalsänkan.
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1    Blominlämning
2    Omklädning
3    Extern paus
4    Bisättningsrum
5    Förråd
6    RWC besökande
7    WC besökande
8    Kapprum
9    Expedition
10  Konferens
11  Vilorum

12  Förråd/säkerhetsboxar
13  Kopiering
14  Kontor
15  Städ
16  WC personal
17  RWC personal
18  Pausrum
19  Omklädning personal
20  WC / dusch
21  Urnutlämning/Expedition
22  Urnförvaring fyllda

23  Anhörigrum kremation
24  Askberedning
25  Kontrollrum
26  Kylrum
27  Frysrum
28  Urnförvaring tomma
29  Hiss
30  Inlastning
31  Avfallrum/Miljörum
32  Garage
33  Kulvert/förråd/teknik

34  Fjärrvärme
35  Verkstad
36  Elrum
37  Ugnsteknik
38  Olja
39  Reservkraft
40  Fläktrum
41  Kylcentral

43  El/data
44  Elcenral

Areasammanställning

BYA:  2 427 m2

BTA:  3 074 m2

LOA:  2 848 m2 (varav 844 m2 i källarplan)
BIA:   0 m2 (ej mätvärd area)

Anmärkning:
Area enligt programdokumentet ”Förstudie 
ytbehov” är 2 474 m2. 
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Huvudentrén
Entrégården mot norr kan sägas vara byggnadens första 
rum. Ett rum att mötas och samlas i vid vattenspeglarna och 
körsbärsträden. Under de stora takutsprången står man skyddad 
även vid bistert väder. Själva entrén till byggnaden sker mot 
väster och besökaren leds symboliskt via en liten spång över 
vattenspegeln.

Foajén
Entrégården omsluts av ett stort foajérum. Rummet är ljust och 
präglas av varmt trä. Rumshöjden är låg för att möta besökaren 
och för att låta solen nå entrégården. Uppställningsbara 
dörrar skapar en vindfångsfunktion som är viktig vintertid. 
Närmast ceremonirummets entré öppnar sig volymen uppåt för 
ljusinsläpp och rymd, en försmak av vad som väntar på andra 
sidan dörrarna. 

Ceremonirummet
Ceremonirummet är högt och ljust och varmt. Rummet riktar 
sig mot den solbelysta sluttningen i nordväst och den låga 
panoramautblicken skapar lugn och närvaro i landskapet. Taket 
består av flera korsade skikt av träbalkar som ger ett djup och 
en upplöst känsla. Ett naturligt ljus silas in genom  byggnadens 
karakteristiska träkonstruktion. Den kvadratiska planformen 
ger möjlighet till många olika möbleringsalternativ. Vid 
begravningsceremoni förs kistan från kylrum via den neutrala 
passagen längs den inre gården för att föras in i ceremonirummet 
via bisättningsrummet. Det senare har högt sittande fönster 
med reglerbart ljus som skapar värdighet och respekt. 
Bisättningsrummet kan också utgöra en del av ceremonirummet 
eller utgöra ett eget litet mer intimt ceremonirum.

Kremering och urnutlämning
Den östra delen av foajén har sitt fokus på besökare till krematoriet. 
Här tas besökaren om hand från receptionen och vidare öster 
ut. Rum för närvaro vid kremering och utlämning av urna ligger 
lite avsides. Rummen är slutna och inåtvända och får sitt ljus 
genom diffuserade fasader och takkupoler. Då anhöriga deltar vid 
kremeringen skärmas ugnshallen av genom metalltextiler som 
hänger i skenor i taket. Ett avgränsat och eget rum skapas med ljus 
över kistan från en av ljusbrunnarna i ugnshallens tak.

Personaldel
Bakom expedition och kapprum ligger verksamhetens personaldel 
samlad kring en atriumgård. Gården är ett lugnt och samlande rum 
och ger ljus och kontakt. Längs den inre gårdens norra fasad leder 
en neutral passage för personal men som också är kistans väg från 
krematoriedelen till ceremonirummet. Den inre gården är ett nav 
runt vilket verksamheten rör sig och där människor ser varandra.
Personalen har en egen entré som vänder sig mot bruksgården i 
öster. Här sker även inlastning av kistor och alla andra transporter 
till och från verksamheten. Här återfinns även personalparkering 
och garage.

Källare
Under delar av krematoriet finns en källarvåning innehållande teknik 
och förråd. Källardelen nås via hiss och trappa inifrån verksamheten 
men också via port i souterräng mot norr. Ceremonibyggnaden 
försörjs tekniskt med ventilation m m via en kulvert som även 
utnyttjas som teknikutrymme och förråd. Från källaren leder flera 
större installationsschakt varav ett flertal längs österfasaden där 
luftintag m m kan placeras väl integrerade i murverket.

Teknisk beskrivning
Byggnaden är tänkt att kunna byggas utifrån enkla konstruktions-
principer och tillämpade produktionslösningar. Tegelvolymerna är i 
huvudsak konstruerade med en stomme av betong med fasadbeklädnad 
av massivtegel. Möjligheter finns att även vertikala delar av stommen kan 
muras i tegel. Isoleringsskikt är placerat mellan bärande stomme och 
fasadbeklädnad. Takbjälklag utförs med prefabricerade betongelement 
med ovanliggande isolering och tätskikt. Taken har ytskikt av sedum.

Ceremonibyggnaden har en något större komplexitet med en pelarstomme 
av trä och ett takbjälklag av korslagda samverkande träbalkar. Strukturen 
kan tydligt avläsas inifrån och det är också detta som ger rummets 
speciella karaktär. Ytterväggarna är i övrigt enkla träregelväggar med 
mellanliggande isolering och fasadbeklädnad av värmebehandlat trä. Vi 
ser framför oss att invändiga väggar muras och putsas vilket ger släta ytor 
med materialitet och beständighet, enkla att laga och underhålla. 

Hållbarhet och miljökrav
Byggnaden har genom sitt enkla koncept med sten och trä en stor 
flexibilitet och anpassbarhet när det gäller specifika materialval. Detta ger  
oss stora möjligheter att återbruka material, exempelvis fasadtegel, vilket 
vore ett vackert sätt att låta en gamla byggnad återfödas i en ny. Vi ser också 
en möjlighet att använda lokala material i stor utsträckning, exempel på 
detta kan vara kalksten i golv och trä i trästommar och inredning. Ett 
lockande alternativ är att till och med använda träd från platsen vilket 
också ger ytterligare en dimension av lokal förankring.

Vi använder oss av naturliga material som har förmågan att åldras 
vackert. Vi föredrar obehandlade ytor i möjligaste mån då materialens 
karaktär framträder tydligare och underhållsbehovet och därtill kopplade 
kostnader kan hållas låga.
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Ceremonirummet
Ljusinfall och utblick präglar ceremonirummet. Byggnadens 
exponerade trästomme skapar ett rum som blir mer och mer 
upplöst uppåt. Genom de trädlika pelarna och takets väv av 
bärande träbalkar silas ljuset in i rummet. Inspirationen är 
hämtad från platsens höga trädstammar och det filtrerade 
ljuset trädkronorna ger.

Ljuset kan regleras genom att öppna och stänga lameller 
i rummets övre delar. Mellanrummet mellan fönster och 
lameller kan också utnyttjas för rumsakustiska ändamål, för 
att skapa goda förutsättningar för konserter och liknade. 
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