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OM DET PARALLELLA UPPDRAGET
Svenska Kyrkan i Skövde har arrangerat ett parallellt uppdrag för fyra utvalda 
team för gestaltning av Skövde nya krematorium. Sveriges Arkitekter harvarit 
processtöd för genomförandet av det parallella uppdraget.

SYFTE OCH UPPDRAG
Parallelluppdragets syfte har varit att hitta ett arkitektkontor som bedöms 
ha den bästa förmågan att tillsammans med beställaren gestalta det nya 
krematoriet i Skövde. Uppdraget syftade även till att välja en arkitekt för det 
fortsatta uppdraget att projektera bygghandlingar i samråd med beställaren. 

Den huvudsakliga uppgiften har varit att gestalta ett nytt krematorium, men 
det har också ingått att föreslå en lämplig plats för placering av byggnaden 
samt att skissa på den framtida begravningsplatsen.
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GENOMFÖRANDET AV UPPDRAGET
Deltagande arkitektkontor: 

• AIX 

• Malmström Edström 

• Barup & Edström 

• White Arkitekter

Förslagen har bedömts av en grupp bestående av:

• Claes Clausen, stadsarkitekt i Skövde

• Eva-Lena Öman, stadsträdgårdsmästare i Skövde

• Martin Eriksson, kyrkoherde

• Niclas Sjöberg, kyrkogårdschef

• Svante Jildenhed, kyrkorådsordförande och projektledare

• Peter Erséus, extern sakkunnig, arkitekt SAR/MSA 

Bedömningsgruppen har även rådfrågat extern sakkunnig inom kalkyl och 

miljöbelastning under processens gång.

Bedömningsgruppens sekreterare har varit Anna Forsberg, landskapsarkitekt 

LAR/MSA, processledare för tävlingar på Sveriges Arkitekter.

BEDÖMNINGSPROCESSEN
Det parallella uppdraget påbörjades med ett startmöte i slutet av mars 2021 och 

avslutades i mitten av augusti 2021. I programmet var en plats i södra delen av 

tomten utvald för krematoriets placering men på startmötet gavs möjlighet för 

teamen att påverka uppdraget, vilket fick till följd att det utökades till att också 

omfatta val av plats för krematoriebyggnaden samt att ta fram ett skissförslag 

på begravningsplatsen.

Förslaget har därefter presenterats på en delredovisning med efterföljande 

muntlig och skriftlig återkoppling till teamen. Bedömningsgruppen har utöver 

individuellt arbete för inläsning av förslagen haft tre halvdagsmöten för sitt 

bedömningsarbete efter slutinlämningen. 



6

UTVÄRDERINGSKRITERIER

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.
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GENERELL BEDÖMNING AV FÖRSLAGEN

Givande process

Bedömningsgruppens anser att processen har varit mycket givande och resul-

terat i fyra förslag av hög kvalitet som visar hur ett samtida krematorium kan 

se ut. Förslagen har utvecklats under processen utifrån respektive förslags-

ställares idé och med en stor lyhördhet för bedömningsgruppens medskick. 

Bedömningsgruppen anser att samtliga deltagande arkitektteam har gjort re-

levanta analyser av platsen och kommit med utvecklingsbara förslag. De har 

också visat på mycket stor inlevelse, engagemang och kompetens i såväl 

möten som i det inlämnade skissmaterialet. 

Förvalta platsens värden

Hur väl platsens höga natur- och kulturvärden tagits omhand har varit en cen-

tral fråga i bedömningsarbetet. Teamen har i varierande utsträckning lyckats 

gestalta krematoriet och begravningsplatsen som en helhet - och i olika grad 

tagit hänsyn till befintliga fornlämningar och Ryds kyrkoruin. Bedömningsgruppen 

vill särskilt poängtera betydelsen av en rogivande utsikt från krematoriets 

ceremonilokal mot naturen - utan att behöva se parkbesökare eller transporter. 

Whites muromgärdade gård – dioramat - är ett ovanligt inlevelsefullt sätt att 

möta de sörjandes behov av andakt och stillhet. 

I synnerhet visar AIX och Whites förslag på ett förtjänstfullt sätt hur begrav-

ningsplatsen kan utvecklas utifrån platsens topografi, kulturmiljö och befintlig 

skog för att vara vacker både vid anläggandet och över tid. Bedömningsgruppen 

anser att ett gott samarbete mellan landskapsarkitekter och arkitekter varit 

avgörande för ett bra resultat.

Fyra olika uttryck

Bidragen kännetecknas av fyra helt olika uttryck, vilket gett bedömningsgruppen 

möjligheter att analysera för- och nackdelar med de olika angreppssätten. 

AIX anspelar skickligt på platsens medeltida historia i sin strama nytolkning av 

en träkyrka, med sitt högresta tak där himmelsljuset släpps in. I Whites bidrag 

ger det sågtandade taket karaktär och signalerar ceremonihallens placering på 

håll. Förutom taken kännetecknas de båda förslagen av ett sammanhängande 

och ganska nedtonat formspråk. Barup & Edström och Malmström Edström 

har i stället sammanfogat olika volymer med avvikande fasadmaterial - vilket ger 

variation men som samtidigt gjort det svårare att skapa en arkitektonisk helhet.  
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Hållbarhet och genomförbarhet 

I förslagen finns många intressanta idéer vad gäller hållbarhet, där särskilt 

Barup & Edströms förslag visar prov på nytänkande avseende materialval, 

återbruk och hantering av schaktmassor. Bedömningsgruppen hade dock gärna 

sett ett mer genomgripande hållbarhetsperspektiv i samtliga förslag, som 

även inkluderar klimatförändringar på längre sikt. Eftersom detta inte var ett 

inlämningskrav i uppdraget, så får det istället bli en del av fortsatt bearbetning 

av utvalt förslag.

Samtliga team bedöms ha löst krematoriets inre funktioner på ett godtagbart 

sätt, troligen med stöd av förstudien som bifogades programmet. Särskilt 

Malmström Edströms förslag uppvisar mycket yteffektiva och ekonomiskt 

rationella lösningar. Bedömningsgruppen undrar dock om förstudien blivit lite 

för styrande vad gäller utformningen av bland annat kontorsdelen. 

Två olika placeringar

Uppdraget utvidgades under processen till att också inkludera placeringen 

av krematoriebyggnaden på tomten samt att skissa på begravningsplatsens 

utformning. White, AIX och Barup & Edström har valt att placera byggnaden på 

en höjdrygg i anslutning till Timmervägen i norr vilket ger god logistik och ett 

tydligt möte med omgivande stadsdelar - men risk för påverkan på arkeologiska 

lämningar. Malmström Edström har i stället valt en plats mot riksväg 26, i 

östra delen av tomten, som helt saknar fornlämningar men däremot kan få 

problem med avrinning vid kraftiga regn. Det finns för- och nackdelar med 

båda alternativen och bedömningsgruppen anser att både den norra och 

södra placeringen är möjliga. Det har dock ännu inte tagits fram arkeologiska 

utredningar, vilka kan komma att påverka placeringen av krematoriet i nästa 

skede. 

Fortsatt process

Bedömningsgruppen anser sammantaget att nivån på slutinlämningen 

har varit hög och att det finns mycket att inspireras av i samtliga förslag. 

Bedömningsgruppen konstaterar samtidigt att inget team lyckats svara 

mot programkraven fullt ut, utan det förslag som valts kommer att behöva 

bearbetas vidare. Det samlade resultatet bidrar till fördjupad kunskap om 

framtida möjligheter för placering och utformning av krematoriet och 

begravningsplatsen och ger en bra bas för fortsatt samverkan mellan 

beställaren, Skövde kommun och det utvalda teamet.
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BEDÖMNINGSGRUPPENS BESLUT

Bedömningsgruppen rekommenderar White Arkitekter för det fortsatta 
uppdraget. 

Claes Clausen, Stadsarkitekt

Eva-Lena Öman, Stadsträdgårdsmästare

Martin Eriksson, Kyrkoherde 

Niclas Sjöberg, Kyrkogårdschef

Peter Erséus, Arkitekt SAR/MSA

Svante Jildenhed, Kyrkorådsordförande 
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BEDÖMNINGSGRUPPENS OMDÖMEN

WHITE ARKITEKTER
Whites krematorium är utformat med den sörjandes upplevelse i centrum och är 

ett vackert exempel på hur en byggnad som ger tröst kan gestaltas. Krematoriets 

form är enkel och avskalad, med väggar i ljust tegel som bär horisontella 

takskivor - i kontrast mot omgivande pelarsal av tall. Ett upphöjt sågtandat tak 

över ceremonilokal och ugnshall ger byggnaden en anslående siluett på håll och 

skapar minnesvärda rum inuti byggnaden. 

Genomtänkt placering

Krematoriet är en souterrängbyggnad som placerats på en höjdrygg nära 

Timmervägen, med en välkomnande och uppglasad besöksentré i norr och en 

effektiv logistikdel i söder. Placeringen nära Timmervägen ger stora fördelar, 

både för att den underlättar transporter och för att krematoriet härigenom 

signalerar sin närvaro mot omgivningen. Byggnad och begravningsplats är 

skickligt sammanlänkade vilket ger stora kvaliteter även inuti byggnaden. 

Tack vare att begravningsplatsen anläggs i etapper kommer den att vara vacker 

under hela anläggningsperioden och kunna förädlas över tid. Ett mjukt vindlande 

gångsystem knyter ihop krematoriet med Ryds kyrkoruin och den gamla 

kyrkogården.

Rörelse mot ljuset

En stor kvalitet är hur besökaren rör sig mot ceremonilokalen i krematorie-

byggnaden; genom den mörka tallskogen längs Timmervägen, in i byggnadens 

välkomnande besöksentré, vidare genom den smala passage som sedan 

öppnar upp sig i den magnifika ceremonilokalen. Här silas himmelsljuset in 

genom en gles träpanel i taket vilket ger ett intressant ljusspel på väggarna. 

Genom ceremonilokalens helt uppglasade långsida syns ett utsnitt av landskapet 

omgärdat av murar, ett diorama, som blir en förlängning av det inre rummet. 

Dioramat blir en samtida altartavla, något att vila blicken på och som kan ge 

tröst. Den är också en genomtänkt lösning för att de sörjande ska slippa se 

transporter eller parkbesökare under begravningsceremonin. Trots frånvaron av 

religiösa symboler präglas rummet av en känsla av andlighet, där naturen och 

ljuset ger upplevelsen en sakral dimension. 

Ceremonilokalen
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Trivsam arbetsplats

Förslaget vittnar om samma inlevelse för de som har krematoriet som 

arbetsplats. Tack vare en tydlig indelning av funktioner separeras personal och 

besökare från kisthantering och transporter. Kontorsplatserna är placerade 

med utblickar mot både skog och atriumgård med pausrummet i vackert 

hörnläge. Genomgående välplacerade fönster ger utblickar mot naturen 

runtom. Krematoriet kännetecknas också av hög kvalitet i den lilla skalan. En 

skickligt utformad materialpalett bestående av långsmalt columbategel, vit 

betong, kvistfri furu och mässing ger byggnaden dignitet och värdighet, både 

interiört och exteriört. Flera av materialen har lite högre inköpspriser, men är 

hållbara över tid och lätta att underhålla. 

Utvecklingsbart förslag

Förslaget till krematoriebyggnad håller en mycket hög arkitektonisk nivå, men i 

några delar kommer det att behöva bearbetas i en fortsatt process. Framför allt 

källaren kommer att behöva omarbetas för en bättre fungerande planlösning. 

De föreslagna branta taken över ceremonilokal och ugnshall är en stor kvalitet i 

förslaget men väcker frågor om hur de ska skötas över tid. Bedömningsgruppen 

har under processen också blivit alltmer varse konsekvenserna av ett förändrat 

klimat och vill säkerställa att förslaget även tar höjd för denna aspekt. Tack vare 

den övertygande gestaltningsidén anser bedömningsgruppen att det är möjligt 

att anpassa bidraget till dessa justeringar.

Dioramat från ceremonilokalen
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ATT UTVECKLA 

Planlösning källaren 

- Se över planlösningen i källarvåningen så att den fungerar bättre utifrån 
verksamhetens behov. 

De sågtandade taken

- Säkerställ att de branta taken fungerar avseende skötsel. Det gäller särskilt 
avrinning, eventuell ansamling av snö och barr samt belysningslösningen. 

Mindre justeringar av den yttre transportlogistiken

- Minska antalet besöksparkeringar närmast ceremonilokalen.

- Inlastningen av kistor har alltför trånga mått. Se över exempelvis 
trafikrörelser, antal fordon och klimatskydd.

Ta höjd för ett förändrat klimat

- Den föreslagna garagelösningen väcker frågor avseende avrinning vid 
kraftiga skyfall. Se över parkeringens avrinning utifrån detta perspektiv.

- Säkerställ att vegetationen i dioramat klarar torka utan att förlora viktiga 
kvaliteter. 

Övrigt

- Utred möjligheten att slå ihop flera mindre kontorsrum till några större i 
personaldelen.

- Komplettera förslaget så att det uppfyller beställarens krav på ljudmiljö, 
ytor för digitala presentationer och ljussättning.

- Förslaget behöver anpassas fullt ut till de arkeologiska lämningar som finns 
på platsen.

Vy mot entréplatsen
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MALMSTRÖM EDSTRÖM

Stor hänsyn till fornminnen

Det nya krematoriet har fått en iögonfallande placering mot ett öppet 

haglandskap i dalsänkan. Till skillnad från i de andra förslagen har byggnaden 

placerats på tomtens södra del, vilket ger flera fördelar. Den påverkar inte de 

arkeologiska lämningar som finns i området och utnyttjar på ett förtjänstfullt 

sätt platsens höjdskillnader för att få en naturlig uppdelning mellan krematoriet 

och ceremonilokalen. 

Medvetet ljussatt

Det tunga krematoriet i ljust tegel binds samman med den högresta träbeklädda 

ceremonilokalen av en låg arkad - där teglet och träet flätas samman. 

Bedömningsgruppen vill särskilt framhålla tegelbyggnadens kvaliteter, där 

slutna partier öppnas upp med glesa tegelinslag och större fönsterpartier. 

En genomgående kvalitet i förslaget är hanteringen av ljus, från vandringen 

i motljus mot huvudentrén, till de stiligt utformade öppningarna i teglet som 

silar ljuset in i byggnaden. Ceremonilokalens tak av korsade träbalkar filtrerar 

ljuset likt ett grenverk och skapar en naturlig variation över dagen. 

God genomförbarhet

I förslaget tas stor hänsyn till personalens behov av samlingsplatser, med en 

uteplats och balkong i sydläge, ett vackert hörnrum att samlas i och en grön 

atriumgård att vistas på. Planlösningen är genomtänkt och effektiv, något 

som också är utmärkande för logistik-, parkerings- och angöringslösningarna. 

Placeringen i södra delen av fastigheten gör det lätt att hitta ytor för 

upplag, maskiner och arbetsbodar under byggnationen utan alltför stor 

påverkan på landskapet. Den föreslagna trädallén skiljer på ett föredömligt 

sätt servicetrafiken från gång- och cykeltrafiken. Förslaget har lägst BTA av 

samtliga bidrag och bedöms även vara det mest kostnadseffektiva. Det faktum 

att byggnaden ligger i en lågpunkt väcker dock frågor om vad som händer vid 

kraftiga skyfall.

Skövde nya krematorium
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Rationellt förslag

Sammantaget är det ett genomarbetat, genomförbart och rationellt förslag med 

stora kvaliteter - men den arkitektoniska idén övertygar inte fullt ut. Förslaget 

hade vunnit på att få större enhetlighet mellan de olika byggnadsvolymerna 

i exempelvis materialval och tak. Ceremonilokalens form och storlek upplevs 

som alltför dominerande på platsen och den är därtill exponerad mot besökare 

i parken. Interiört saknas ett helhetsgrepp och den diagonala riktningen mellan 

entré och fönsterparti uppfattas som alltför styrande. 

Bedömningsgruppen efterlyser också större hänsyn till den vegetation som 

finns på platsen idag. Slänten med körsbärsträd kommer på sikt att utgöra 

en vacker fond från ceremonilokalen, men de omfattande markarbeten som 

krävs medför en risk att besökarna under lång tid i stället tittar ut över en 

byggarbetsplats. Förslaget är utvecklingsbart, men skulle behöva bearbetas i 

relativt stor utsträckning.

Ceremonilokalen
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AIX

Utvecklas över tid

Krematoriebyggnaden är indragen en bit från Timmervägen och dess gråsilvriga 

yta avtecknar sig mot skogens mörka stammar och markens mossgolv. Byggnaden 

länkas samman med den medeltida Ryds kyrkoruin på ett förtjänstfullt sätt, med 

intrikata slingrande gångar som leder besökaren genom skogen. I skogen öppnas 

successivt små gläntor upp, kantade av lövskog med inslag av ängsväxter och 

vatten. På ljusgården lyfts ett befintligt fornminne fram. Förslaget som helhet 

genomsyras av en stark känsla för platsens historiska värden och visar hur en 

plats kan utvecklas över tid tack vare väl valda ingrepp.   

En ovanlig ceremonilokal

Krematoriet knyter an till en medeltida kyrkotradition i byggnadens träarkitektur, 

dess spåntak och kalkstensgolv. Byggnadens karaktäristiska tak med sina 

distinkta takvinklar signalerar rummens funktion på håll och leder besökaren 

rätt. Över ceremonilokal och ugnshall riktar sig spåntaken mot himlen och 

mot gårdarna sänker de sedumklädda taken sig mot marken och släpper ner 

ljus. Bedömningsgruppen vill särskilt framhålla den vackra ceremonilokalen 

med väggar som bärs upp av högresta snedställda trästrävor och kröns av en 

taklanternin som lyfter in himmelsljuset. Ceremonilokalen och entrégården 

förenas av ett genomgående skärmtak i trä som ger skydd åt besökaren. 

Detta är en plats utformad med stor inlevelse för att ge tröst till den som sörjer.

Ceremonilokalen



16

Exteriör vy från entrégården

God orienterbarhet

Byggnaden är tydligt utformad för att separera entréer för besökare, 

personal och transporter - vilket skapar arbetsro för de som har krematoriet 

som arbetsplats. Bedömningsgruppen ser dock en risk att den föreslagna 

vändplanen utanför ceremonilokalen får till följd att bilar stör under 

ceremonierna. Skärmtaken längs fasaden inbjuder också till att röra sig utanför 

ceremonilokalen, vilket kan påverka upplevelsen av avskildhet. 

Förslaget karaktäriseras av hög ambition vad gäller hållbara materialval, 

med genomgående trästommar, sedumtak och lokala material som 

kinnekullekalksten. Samtidigt ifrågasätter bedömningsgruppen om tillräcklig 

hänsyn tagits till miljöaspekterna vid anläggande och drift. Tjära och koppar har 

exempelvis negativ påverkan på vattenlevande organismer. Spåntaket kräver 

kontinuerlig skötsel. Genomgående trästommar i ugnshallen behöver utredas 

mer angående brandsäkerhet.

Det interiöra pusslet inte klart 

Trots förslaget många förtjänster finns det delar som återstår att lösa. Den 

största bristen är hur byggnaden hänger ihop interiört. Exempelvis uppfattas 

ceremonilokalen som lite inklämd och det är svag kontakt mellan byggnadens 

olika delar. Bedömningsgruppen uppskattar att AIX under processen på ett 

förtjänstfullt sätt renodlat sin arkitektoniska idé för byggnaden och därigenom 

visat att förslaget är utvecklingsbart. De ändringar som krävs innebär dock att 

förslagets interiör i stora delar behöver omdisponeras.
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BARUP & MALM

Välplacerad ceremonilokal

Byggnaden har en genomtänkt placering en bit in från Timmervägen, med 

ceremonilokalen i sydöst med utblick över dalgången. Krematoriebyggnaden 

utgörs av tre volymer med olika karaktär; en cirkulär ceremonilokal, ett 

krematorium och en sammanlänkande kontorsdel. Ceremonilokalen har 

stor potential att kunna samnyttjas för profana evenemang och är mycket 

genomarbetad avseende ljussättning, akustik och digitala presentationer. 

Fasaderna kännetecknas av ribbverk i trä och mönstersättning i tegel vilket 

skapar vackra skuggspel både ute och inne. I förslaget avspeglar sig ett starkt 

engagemang i byggnadsvård, cirkulära system och återbruk, med väl valda 

material som trä, tegel, ull, cellulosa, eko-sedumtak och eko-betong. 

Utgå mer från platsen 

Avseende landskapsgestaltningen efterlyser bedömningsgruppen en tydligare 

utgångspunkt i platsen kvaliteter. De kulturhistoriska värdena har inte förvaltats 

tillräckligt väl, exempelvis saknas hänsyn till befintliga fornlämningar och bilvägen 

mot kyrkoruinen är okänsligt placerad. Även minneslunden, vattnet och föreslagna 

gångsystem behöver utformas med större inlevelse för platsens värden. 

De två entréerna från Timmervägen alltför tätt placerade från trafikteknisk 

synpunkt. Det blir heller inte tillräckligt tydligt vilken som är huvudentré för 

besökare. De föreslagna parkeringsplatserna i gläntor tar en stor yta i anspråk och 

skulle bli svårskötta. Även de föreslagna platta taken väcker frågor om drift och 

underhåll. Förslaget har högst BTA och bedöms också som det mest kostsamma 

av samtliga bidrag.  

Ceremonilokalen
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Planlösningen behöver utvecklas

Planlösningen har vissa kvaliteter som en rymlig foajé, en tydlig koppling till 

källaren och framför allt en mycket välplacerad och flexibel ceremonilokal. 

I övrigt har teamet inte hunnit bearbeta planlösningen i tillräcklig utsträckning. 

Några exempel är de exponerade toaletterna i foajén, att personalentré och 

korridorer i mycket saknar rumsliga kvalitéer och att besökare till anhörigrum och 

urnutlämning, med redovisad logistik riskerar att kollidera med begravningsgäster. 

Mer sammanhållet formspråk

Förslaget har omgestaltats helt sedan första presentationen och utvecklats till 

det bättre, men teamet har - troligen av tidsbrist - inte kommit hela vägen fram. 

Bedömningsgruppen ser många goda idéer särskilt vad gäller hållbarhet men 

efterlyser ett mer sammanhållet formspråk som i större utsträckning signalerar 

byggnadens innehåll. Förslaget brister också avseende konstnärlig verkshöjd och 

är i sin nuvarande form svårt att utveckla utan att göra stora ändringar.

Exteriör fasad.



19



SK
Ö

V
D

E 
PA

ST
O

R
AT

 2
0

2
1




