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Vi tenderar att tänka på tiden som att den 
går framåt, framåt längs en linje. Vi glömmer 
lätt bort att vår linjära tidsuppfattning 
bara är en konstruktion, så självklar för vår 
verklighetsuppfattning att den lätt förväxlas 
med verkligheten själv. Synen på tiden har 
förändrats radikalt genom historien, vilket 
illustreras väl av de olika sätt man har mätt 
tid på i olika århundraden. Fram till och med 
senmedeltiden upplevde människor tiden 
WSQ�IXX�SEZFVYXIX�Â}HI��1ER�J}VW}OXI�QmXE�
tiden genom att imitera dess oavbrutna ström, 
tex som ett föde av vatten eller sand, som i 
JEPPIX�QIH�XMQKPEWIX��1IH�HIWWE�QIXSHIV�KMGO�
det inte att mäta längre tidsperioder. Det var 
först när man slutade tänka på tiden som en 
kontinuerlig ström och istället som en följd 
av enheter och perioder som man kunde mäta 
PmRKVI�XMHWTIVMSHIV��QIH�YTTÁRMRKIR�EZ�HIX�
mekaniska uret. Vi har gått från en tid som var 
styrd av naturen, konkret och cirkulär till en tid 
som är linjär, mekanisk och helt abstrakt.

Krematoriet brukas av tre grupper: 
begravningsentréprenörer, personal och 

anhöringa. Alla bär dom på olika klockor. 
Alla rör dom sig i olika mönster och i olika 
takt genom byggnaden. Den anhöriges väg är 
uppstannad och förlängd i en cirkelrörelse. 
Begravningsentréprenören och personalens 
väg är däremot kort och rationaliserad. I en 
och samma byggnad existerar skilda tider och 
möten dem emellan. 

Tiden har kommit att bli abstrakt och döden 
PMOEWo��-�OVIQEXSVMIX�ÁRRW�Q}NPMKLIX�EXX�RmVQE�
sig döden och det konkreta. Byggnaden 
öppnar därför upp sig innåt, med inblick i 
verksamheten för de anhöriga, för att sluta sig 
utåt. Det är en introvert byggnad som består av 
en kropp med två kärnor, ugnshallen utgör den 
större och den mindre utgörs av personalens 
innergård. 

Krematoriets industrirum dominerar 
programmet. Den övriga delen av programmet 
består av personalrum samt av ett fåtal 
anhörigrum. Den anhöriges tillgång till 
krematoriets industrirum utökas genom 
att ge den anhörige insyn i ugnshallen och 

tillgång till det ofta annars undangömda 
urnförvaringsrummet. Personalens 
vilorum är däremot tydligt separerade från 
industrirummen och arbetet med den döda 
kroppen för att ge en markerad paus.

Även om krematoriet som princip stänger 
ute omgivningen, förhåller sig byggnden inte 
oberoende till platsen. Tvärtom är platsen 
ZEPH�NYWX�HmVJ}V�EXX�HIR�HIÁRIVEV�SGL�FIVmXXEV�
om krematorieverksamheten. Krematoriet 
är nämligen placerat mitt emellan ett större 
industriområde samt relativt tätt inpå  
begravningsplatser i den nordvästra delen 
av Norra begravningsplatsen i Solna. Det är 
detta mittemellan som förklarar verksamheten, 
eftersom krematoriet varken kan sägas vara en 
renodlad industriell eller cermoniell byggnad, 
utan någonting därimellan.
   I söder ligger även ett större serviceområde. 
Utrifrån de tre skilda omgivningarna har tre 
skilda entrésituationer utformats, för de tre 
olika brukarna av krematoriet.
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Krematoriet brukas av anhöriga, personal och begravningsentreprenör, för vilka det skapas tre separata entrésituationer. Programmet 
domineras av de rum som är direkt kopplade till industrin. I ett led att öppna upp krematoriets verksamhet, blottas och tillgängliggörs 
en del av den industriella verksamheten för de anhöriga. De av personalens rum som inte är direkt kopplade till själva kremeringen 
separeras från både industri– och anhörigrum.



350

600
Teknikvåning
under mark

Ugnshall

Kylrum
216

75
Rum för kylmaskiner

75
Skärmtak bilar

75
Mottagningshall

55
Garage för elbilar

35
Urnförvaringsrum

24

24

Efterbehandlingsrum,
urnhantering

Ackumulator

Expedition
2424

Pausrum 
för personal

3
WC för 
begravning-
sentreprenörer

Skrivrum för 
begravningsentre-
prenörer

4

10
Schakt

Städrum

Förråd 
vid enré

10

12

10

12

12
Kontrollrum

Hiss och trappa 
till teknikvåning 
under mark

Personalenté

6

20

25

15
Förråd

Handikap-
pwc för 
personal

Anhörigrum

Arbetsrum för 
verksamhetschef

18
18

15

Omklädningsrum, 
dusch, wc för män

Omklädningsrum, 
dusch, wc för kvinnor

Utrymme för 
dieselmotor

18
Containerplats

kista med 
kroppen

urna 
med 
aska

40
Anhörigentré
med hkpwc och
kapprum

den döda kroppens väg



norra begravningsplatsen
skala 1:4000

begravningsentreprenör

personal
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anhörig

skala 1:800
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en servicestation.
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plan 1
skala 1:400

1. Anhörigentré med hkpwc och kapprum
2. Expedition
3. Städrum
4. Förråd
5. Personalenté
6. Arbetsrum för verksamhetschef
7. Pausrum för personal
8. Förråd
9. Omklädningsrum, dusch, wc för män
10. Omklädningsrum, dusch, wc för kvinnor
11. Handikappwc för personal
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bottenplan
skala 1:400

1. Containerplats
2. Garage för elbilar
3. Skärmtak bilar
���1SXXEKRMRKWLEPP
5. WC för begravningsentreprenörer
6. Skrivrum för begravningsentreprenörer
7. Kylrum
8. Efterbehandlingsrum, urnhantering
9. Kontrollrum
10.Rum för kylmaskiner
11. Schakt
12. Utrymme för dieselmotor
13. Ackumulator
14. Anhörigrum
15. Ugnshall
16. Urnförvaringsrum
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fasad mot öst
skala 1:400

sektion aa
skala 1:400



fasad mot syd
skala 1:400

sektion bb
skala 1:400
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detalj 1
plåttak & betongvägg
skala 1:20

läses inifrån och ut: 

plåttak
100 x 150 mm träbalkar stöttade mot 
pelare 100 x 100 mm 
8 mm plywood
luft- och ångspärr (plastfolie)
150 mm mineralull
30 mm hård mineralullsisolering
30 mm luftspalt
23 mm råspont
underlagspapp
bandtäckt plåt

platsgjuten sandwichvägg
200 mm betong
100 mm isolering
100 mm betong

detalj 2
terasstak
skala 1:20

läses inifrån och ut: 

– 200 mm bärande betongbjälklag med 
fall 1:50
– Tätskikt av gutasfalt direkt på 
betongytan för att förhindra fukt att 
tränga in, fungerar samtidigt som 
ångspärr.
– 250 mm isolering i form av cellplast av 
extruderande polystyren (XPS)
³�dRKKIRSQWPmTTPMK�ÁFIVHYO�J}V�EXX�
förhindra singel, sand eller betong att 
tränga in i fogarna.
– 30 mm markskiva av mineralull
– 60 mm matjord

detalj 3
kanalmur
skala 1:20

läses inifrån och ut:

380 mm murtegel (engelskt 
förband, 1,5 sten tjock)
10 mm puts
150 mm halvhård mineralull
30 mm luftspalt
120 mm fasadtegel




