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1. BAKGRUND: KIRUNA NYA BEGRAVNINGSPLATS

TEXT OM BAKGRUNDEN TILL PROJEKTET

Kiruna nya begravningsplats

Projektupplägget består av 3 delar:
Del 1: Behovsanalys
Del 2: Underlag till detaljplan
Del 3: Gestaltningsprogram
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2. PROGRAM OCH BEHOVSANALYS
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SAMMANFATTNING AV DEL 1 PROGRAMARBETE

Begravningsplatsens faciliteter;

Urn- och askgravar är mest populära i Kiruna.Yta ca: 2500 m2

Dagvatten och snöröjning:

Urngravfält,

Samordningsvinster finns med att lägga en del av begravningsplatsens

-Ett Snöupplag på ca:2000 m2 samt 5-7 mindre ytor utspridda

- en grop grävs på ca 40-50cmx80cm djup. mindre sten och plakett.

ekonomibyggnader tillsammans: Krematorium, Personalrum med dusch och

över begravningsplatsen. planeras. Bredare huvudgata och smalare

Storlek ny begravninsplats ca: 2500m2 (1 grav ca1m2) rektangulär

toalett, Jordförråd och maskinhallar. Byggnaderna ska så långt det går vara i

lokalgator. U-Dagvatten kopplas ihop och används i gestaltningen. Norr

ett plan.

om begravningsplatsen ligger ett träsk. Vattnet bör renas på vägen dit.

Kistgravar,

Lågpunkten är i Norr.

Kapell,

Yta antal fördelning i%:ca 50%, ytmässigt ca 95%

Mariakapellet är idag ca 1200 m2 i flera plan och innehåller krematorium,

Storlek på befintlig byggnad

Storlek ny begravninsplats ca: 5000 platser, 1,5m x3,20m, ca 5m2 grav

Kolumbarium, personalutrymmen, 2st kapell (ett mindre och ett större), Kylrum

Kapell, Kolumbarium och krematorium

Yta ca: 25 000m2

mm. och beskriver ungefär den ytan som behövs för dessa delar i den nya

Kapellet ligger uppe på krematoriet idag vilket medför att man inte kan

Gravstenar på stålbalk utreds

begravningsplatsen. Idag kan inte förrättning och kremering ske samtidigt.

kremera samtidigt som det är en förrättning. Kapellet bör ha flera rum

Ca 250 människor dör om året i pastoratet Kiruna, 50% kremeras och 50%

av olika storlek och bör vara avskilt från krematoriet. Kapell för andra

Minneslund,

begravs i kista.

än medlemmar bör finnas.

Askan läggs i en påse i en mindre grop. Markeras ej med plats eller plakett. ca

Kapellet ska ha högt i tak för att rymma en orgel.

25x25m idag. En kontemplationsplats. Efterfrågan har minskat något.

Tillgänglighet och logistik på området:

Toalett besökare, 2st med RWC

Storlek ny begravningsplats ca: 700 m2

Transporter sker till stor del på utsidan av begravningsplatsen.

Dagens kolumbarium är k-märkt och känsligt för Kirunaborna. 3000

Personal, jordförråd mm placeras med fördel utanför muren. Ca 90% kommer

är urnsatta där i ca 1700 nischer. Ett inre kolumbarium och ett yttre

Utomhus ceremonier

med bil men många vill inte köra på begravningsplatsen. Tillgängligheten är

i en mur vid Mariakapellet. 60-70 urnor har redan flyttats till andra

Platser att vigas/ samlas/minnesstund utomhus blir viktigare än någonsin. Se

viktig och där är tillgänglighet med bilen en viktig del. Körytor planeras för att

begravningsplatser. Världens nordligaste kolumbarium.

begravningsplats Uppsala, Trädkyrkan Berthåga begravningsplats.

kanten. Ett mindre nät med gångytor finns.

Begravningsplats för andra trossamfund

Konsten på begravningsplatsen

Platsen har ca 22 m höjdskillnad från norr till söder med högsta punkten mot

-Storlek ca 100-150m2

En möjlighet finns att tidigt involvera konsten, 1% regeln används av Kiruna

E10 vilket ger en lutning på 5-6% vilket är en för kraftig lutning för att vara

Buddhister, kremeras.

Kommun. Kolumbariet är smyckat idag och Konst finns i kolumbariet som

tillgänglig utan att åtgärd görs.

Muslimer, liten del finns på den befintliga begravningsplatsen. 4-500

eventuellt kan användas på den nya begravningsplatsen.

Med 3-4 Entréer till begravningsplatsen finns möjlighet att täcka in stora delar

muslimer i Kiruna idag. En referensgrupp finns bildad på kyrkan.

Skapa ett Konstnärligt uppdrag att titta på det befintliga för att skapa nya

inom 100m.

Naturgravplatser, människans koppling till naturen

konstverk för den nya begravningsplatsen.

Parkering:

Gravskick;

Referensgrupper:

Parkering för personal planeras vid ekonomibyggnader samt vid krematorium.

Askgravlund: en kontemplationsplats där platsen inte markeras ut men

Tas med från start. Andra trossamfund i Kiruna, Prästen kontaktas i det

50 parkeringsplatser för besökare vid kapell/krematorium samt vid sekundära

en plakett finns. 30x30cm, idag på en yta av 40x40m, flera hundra

hänseendet

entréer till begravningsplatsen

platser i en cirkel.Sköts av kyrkan.

tillgängliggöra hela begravningsplatsen med mindre parkeringsplatser efter
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SAMMANFATTNING AV DEL 1 -PROGRAMARBETE

Belysning:
-Mörka och belysta delar.Möte med lokala BRÅ i nästa skede för input på
trygghetsperspektiv.
-Laddstationer för Elbil för personal och besökare. El och belysning till
Verktygsbodar.

Hållbarhet
Återbruk av material och artefakter från Kolumbariet/kapelletsom
Maria-statyn, Altartavlafrån och konstverk från minneslunden till nya
begravningsplatsen.
Material att flytta/återanvända från gamla begravningsplatsen som massor
vid schakt,växtmaterial och stenar.

Fornlämningar:
Fornlämningar på planområdet: Barktäkt och 2 st bläckningar på träd.

Buller internt och externt:
-Upplevt buller Max 40db enl. Länsstyrelsen. Åtgärder för att minska upplevda
bullret tas i beaktning. Buller från E10 samt från traktorer mm på området.

Uppmätning befintliga byggnader
(enl.dokument från Göran Stålnackes uppmätning:

Redskapsstationer:

Kapell +Läktare: 210m2 (44m2 läktare)

-Hinkar, vatten, krattor mm.

Nedre runda kolumbarium: 36m2

Eldragning för uppvärmning av mark. ca 10 stationer utspridda över

Nedre kolumbarium: 200m2

begravningsplatsen.

Diesel, omklädningsrum mm: 69m2

Spade, automat som säljer gravljus.

Ugnsrum: 68m2
Rökgasrening: 66m2, höjd skorsten: 5-6m
Personalrum: 20m2
Biytor: 111m2

Gemensam vision: Säkra begravningsplatsen i all evighet
/Roland Rova

Kylrum: 46m2 Bör vara ca 60m2 i nya krematoriet
Lilla Kapellet: 35m2
Kolumbarium idag tot ca: 1200m2
Behov framöver ca:1200 nischer
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3. LANDSKAPSANALYS OCH PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR
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FLYGFOTO

LÄGE FÖR KIRUNAS NYA BEGRAVNINGSPLATS

NUVARANDE KYRKA, KAPELL OCH KOLUMBARIUM

KIRUNAS NUVARANDE BEGRAVNINGSPLATS
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FLYGFOTO
RENINGSDAMM

SKOTERLED

NY BEGRAVNINGSPLATS
DAGVATTENDIKE
GOLFBANA

BÅGSKYTTEBANA

E10

Flygfoto över det som ska bli Kiruna Skogskyrkogård
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PLATSBILDER

Flerstammig björk
KIRUNA NYA BEGRAVNINGSPLATS-GESTALTNINGSPROGRAM -2022-03-21

Våtmark i norr

Tall och ris

Snöskoterled i väster

Staket längs med västra kanten

Smala höga granar

Dagvattendike
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PLATSBILDER

Fotografi från platsen med E10 i vänstra kanten och
bågskyttebanan till höger
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TOPOGRAFI OCH NATURVÄRDESINVENTERING
442

Höjder:
Inmätta nivåer vid utförda undersökningspunkter
varierar mellan +445,7 och +468,3 enligt RH2000.
Ca 22m höjdskillnad från norr till söder

NATURVÄRDEN
Generellt förekommer lågt naturvärde inom hela
inventeringsområdet med undantag för ett femtiotal
skyddsvärda äldre träd. Inga platser inom inventeringsområdet har pekats ut som naturvärdesobjekt.
Tall, bevaransvärd
Gran, bevaransvärd

46

4

Underlag:
Naturvärdesinventering av AFRY
210816
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LANDSKAPSSEKTION

Sektion genom området 1:400
+445,7 och +468,3 enligt RH2000.
Ca 22m höjdskillnad från norr till söder
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GEOTEKNISKA FRÅGESTÄLLNINGAR

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING
442

Marken består i huvudsakligen i form av
siltig sandmorän (siSaTi), sandig siltig
morän (sasiTi) och grusig siltig sandmorän
(grsiSaTi). Moränen är naturligt lagrad och
har påträffats direkt under ett växtdelsskikt
med 0,1 m tjocklek.

• Blockförekomsten i moränen påverkar
schaktbarheten och huruvida eventuell
blockrensning är nödvändig i lägen för
gravsättningsplatserna
• Grundvattennivåerna för området bör ej
vara belägna ovan gravsättningsdjupet då
detta följaktligen resulterar i vattenfyllda
gravsättningsschakter samt ökad risk för att
schaktväggarna rasar in i den öppna schakten. Det
minskar även förmultningstakten och ökar risken
för förorening av grundvattnet.

Bergytan har påträffats vid djup som
varierar mellan 2,2–3,8 meter under
befintlig markyta.

• Bergytans nivå avgör lämpligheten för placering
av gravsättningsplatser då annars bergschakt
kan erfordras för att nå önskat gravsättningsdjup.
Vidare kan ytligt berg resultera i bergschakt för VAledningar och andra ledningsdragningar under jord.

LÅG RISK FÖR BERG VID
GRAVSÄTTNING 2,5 M
VISS RISK FÖR BERG VID
GRAVSÄTTNING 2,5 M
OBS!
BÅGSKYTTEBANA
EJ UNDERSÖKT

HÖG RISK FÖR BERG VID
GRAVSÄTTNING 2,5 M

46

4

Underlag:
Geoteknisk rapport av Tyréns
210917 GH
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442

DAGVATTEN

DAGVATTEN
Utifrån uppmätta bergdjup bedöms området
närmast E10:an vara lämpligast för bebyggelse och
parkering medan norra och västra delarna är mer
lämpliga för gravsättning. För att uppnå erforderlig
fördröjningsvolym inom planområdet föreslås att
torra fördröjningsdammar anläggs dit dagvattnet
från parkeringsytor, tak och grönområden avleds
och fördröjs innan befintligt dagvattendike
som löper längs östra delen av planområdet.
Gravområdena som huvudsakligen utgörs av parkoch grönområden avvattnas lämpligast genom
avledning till nedsänkta gångstråk som leder
vattnet till de torra fördröjningsdammarna

OBS!
BÅGSKYTTEBANA
EJ UNDERSÖKT

46

4

OMRÅDE FÖR BYGGNADER ENL.GEO

OMRÅDE FÖR GRAVAR ENL. GEO

Underlag:
Dagvattenrapport av Tyréns
210917
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SAMLAD BILD AV DAGVATTEN, GEOTEKNIK OCH
NATURVÄRDEN

BÅGSKYTTEBANA
OMRÅDE EJ UNDERSÖKT
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INSPIRATION FRÅN GEMENSAM
STUDIERESA

STUDIEBESÖK OCH INSPIRATION:POIKKIJÄRVI KYRKOGÅRD OCH DEN BEFINTLIGA BEGRAVNINGSPLATSEN KIRUNA
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SCHEMATISK BILD AV FÖRSLAGET FRÅN TIDIGARE
MÖTE
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4. GESTALTNINGSFÖRSLAG: KIRUNA SKOGSKYRKOGÅRD

KIRUNA NYA BEGRAVNINGSPLATS-GESTALTNINGSPROGRAM -2022-03-21

19

Outer Space
arkitekter

10 strategier för Kiruna skogskyrkogård:
/Håll trafiken utanför begravningsplatsen så långt det är
möjligt. Idag finns en skoterled i kanten av fastigheten.
Genom att kombinera körytor samlar man trafiken på ett
ställe.

/Begravningsplatsen som målpunkt. Begravningsplatsen ska
kunna användas för rekreation och en viktig fortsättning på de
gröna fingrarna under långpromenaden och möjliggöra framtida
kopplingar.

/Placera entréer så att större delen av begravningsplatsen
därifrån kan nås inom 50-100m.

/Närvaron av E10 begränsas genom att jobba med modulering av
marken och skogsridåer.

/Skapa en grön zon mellan körytor och begravningsplatser
på mellan 10-20m för att värna om upplevelsen på
begravningsplatsen. Integrera parkering och körytor i
gestaltningen.

/Ta tillvara de befintliga kvaliteter som bevarandevärda träd,
sluttande terrängen och diket genom området och låt dem vara
en prioritet i gestaltningen.
/Använd de befintliga fotavtrycken från tidigare användning och
använd dem till nya avtryck. Det som en gång blivit ett fotavtryck
eller hårdgjord yta blir sällan natur igen.

/Bevara så mycket naturmark som möjligt för att ta till vara
naturens läkande kraft.
/En tydlig känsla av innanför och utanför begravningsplatsen.
/Återbruk av massor, växtmaterial som träd och
markvegetation och stenar på platsen och använda i den nya
begravningsplatsen.
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VERKSAMHET KIRUNA

KISTGRAVAR

KREMATORIUM

SKOGSKYRKOGÅRD

KAPELL OCH

TJÄRNEN

KISTGRAVAR

KOLUMBARIUM

MINNESLUND
MINNESPROMENAD

GLÄNTAN

NORRA ÅSEN

KISTGRAVAR

VÄSTRA ÅSEN

DUNGEN

CEREMONIPARKEN

ASKGRAVLUND
ÄNGEN

URNGRAVAR

ÖSTRA ÅSEN

MÖJLIGHET TILL
KISTGRAVAR

SÖDRA ÅSEN

MOSSEN

ENTRÉ GÅNG OCH CYKEL

BÄCKEN

E10
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Förslaget: Kiruna Skogskyrkogård
Att mejsla fram en skogskyrkogård
Platsen är idag en vacker skogsbacke som sluttar ner mot en våtmark i norr.

ljus och mörker. Begravningsplatsen är ett viktigt stöd i den mentala resan och

Promenaden ut på begravningsplatsen

Tanken om att ur denna bit av natur mejsla fram en serie av fina rum och

kan vara en hjälpande hand och ge en viss tröst på vägen.

Efter begravningsceremonin följer man kistan genom byggnaden och ut

landskapselement är den grundläggande idén för gestaltningen av den nya

På Kiruna skogskyrkogård börjar det stödet när man kör in mellan kullarna och

genom Entré norr, ett snitt genom den norra åsen till gravsättningen. En serie

begravningsplatsen. En varsamhet om naturen för att bevara den läkande

anländer till Ceremoniparken och den öppna platsen som omges av skogsklädda

sekvenser som tillsammans tar besökaren genom begravningsceremonins olika

kraften som finns i naturen och på så sätt hjälpa människor i sorgen. En

åsar och nästan som ett dagbrott omfamnar den publika delen och hjärtat av

steg på ett värdigt sätt.

vandring genom Kiruna skogskyrkogård som vi kallar den, ska vara en mental

Kiruna skogskyrkogård.

resa genom begravningsplatsens olika rum och ska i bästa fall fungera som

Dungen

en hjälpande hand genom begravningsceremonin eller visa en omsorg om de

Ceremoniparken; en vandring från mörkt till ljust

sörjande.

Vandringen mot kapellet och begravningsceremonin startar genom att man kliver

som till stor del består av ett bestånd av bevarandevärda tallar. Denna

Ett dike som kan liknas vid en bäck skär igenom den östra sidan och kan

in i Ceremoniparken. Genom parken går en central axel där byggnaderna ligger

trädridå delar på ett naturligt sätt in begravningsfältet i fyra större delar;

utvecklas till ett viktigt gestaltningselement för den nya begravningsplatsen.

som en fond mot norr. Den första delen som inspirerats av skogens läkande kraft,

Västra- och norra begravningskvarteren, Gläntan och Skogen.

Ett bestånd av bevarandevärda tallar kan med enkla medel lyftas fram och

med sina intima rum och gröna väggar. Platsen har en grön ram som fångar in

Västra- och norra begravningsfältet består till stor del av större fält av

bilda en grön ryggrad och ett viktigt befintligt gestaltningselement för den nya

parken och skapar samtidigt fyra intima rum, en tydlig känsla av innanför och

kistgravar som har en yttre kant av träd och buskplantering som hjälper till att

begravningsplatsen. Proportionen mellan den sparade naturmarken och de

utanför. Vandringen går från det slutna, med mindre intima rum för att sedan

definiera området. I stället för många smala häckar mellan gravarna så finns

gravkvarter som skapas är viktig för att skapa en intimitet och känslan av att

öppna upp sig och släppa in ljuset ju närmare minnesplatsen och byggnaden

några få större rader busk- och trädplantering som delar in det större kvarteret

den befintliga skogen har tagits till vara på ett varsamt sätt och hjälper till att

man kommer. Från mörker till ljus är en gestaltningsprincip som Asplund och

i mindre både rumsligt och visuellt. Fält med sparad naturmark bryter upp

skapa begravningsplatsens rum.

Lewerentz använde sig av i sin gestaltning av Skogskyrkogården i Stockholm. Det

siktlinjer och hjälper till att skapa känslan av mindre kvarter.

Tre delar

temat fortsätter genom byggnaden och ut på andra sidan genom Entré norr

Genom begravningsplatsen går som en grön ryggrad med sparad naturmark

Gång- och vägsystemet

Förenklat kan man dela upp skogskyrkogården i tre delar; 1. den offentliga
delen med Ceremoniparken, och de publika byggnaderna med kapell,

Yttre Kolumbarium:

kolumbarium och krematorium, som tillsammans är en viktig plats i själva

En trämur med nischer, ett yttre kolumbarium, hjälper till att definiera rummens

slingrar sig i utkanten av kvarteren och ligger på gränsen till tillgänglig lutning

begravningsceremonin. Efter ceremonin kliver man ut och genom de

kanter i Ceremoniparken. Här finns plats för de urnor som flyttats och för

(5%) Och i den andra riktningen, längs med kartans höjdkurvor, skär gångvägar

skogsklädda åsarna som nästan som ett dagbrott omfamnar hjärtat av Kiruna

nya som ska begravas. Ceremoniparken kan användas för dop, bröllop och

genom kvarteren och skapar på så sätt tillgängliga gångytor till gravarna. De

skogskyrkogård, och kommer ut på 2.Gravfältet och de gravkvarter som

minnesstunder, men blir också en plats för konst där skulpturer och artefakter

sekundära entréerna är placerade så att nästintill alla begravningsplatser ska

erbjuder urn-, -ask, och kistgravar. Gläntor eller öppningar som mejslats ut

från Mariakapellet blir en viktig del i gestaltningen. Detta föreslås skapas

nås inom 100 m från dessa. Många som besöker begravningsplatsen är äldre

ur den befintliga skogen. 3. Den tredje delen är gården där verksamheten har

tillsammans med en konstnär för att göras på ett vördnadsfullt sätt.

och har svårt att gå långt och de som behöver det finns möjlighet att köra

sitt hjärta med alla dess funktioner och byggnader för personal, maskiner och

“Stämning och andakt, som bör vila över anläggningen, skall ernås genom enkla

in med bil och stanna längs med kanten för att få närmare till graven de ska

material.

uttrycksmedel” Sigurd Lewerentz

besöka.

Begravningsceremonin -resan

Minnesplatsen

in mellan gravarna och gräver ut för nya gravplatser. Här finns nya metoder för

Begravningsceremonin har mentalt många olika faser. Det börjar redan när

Närmast kapellet och kolumbariet finns en torgplats där man kan samlas före

att göra gräsytor mer hållbara vad gäller kompaktering.

man lämnar hemmet och sätter sig i bilen, och kanske tidigare än så. Det är

ceremonin.

Ett mindre stigsystem finns också på olika ställen för gående och som inte

olika för alla och tankar och känslor skiftar under resans gång; under resan dit,

Ett vattenspel ger en lugnande effekt och hjälper också till att dämpa ljudet från

snöröjs om vintern.

när man kommer fram och kliver ut ur bilen, ser en vän eller släkting, när man

omgivningen. Torget blir som en matta framför kapellet/kolumbariet, en plats att

kliver in i kapellet, under och efter ceremonin, vid gravsättningen och när man

samlas, för väntan och en plats för minnen. En konstnärlig gestaltning markerar

fikar tillsammans efteråt. En mental resa med många olika känslor och minnen,

minnesplatsen, en respekten för de döda och omsorgen om de sörjande.

Längs med skogsbrynet i väster finns en väg, en svagt sluttande backe, som

Mellan gravarna finns gräsbelagda vägar på 2,5m som klarar att traktorer kör
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Porten mot NKC
Mot söder finns en entré för dem som kommer gående eller på cykel från NKC
i den tunnel som går under E10. Här kan man gå direkt in på gravområdet
eller vika av mot Ceremoniparken och mot kapell och kolumbarium. Ett besök
på Kiruna skogskyrkogård kan vara ett mål eller ett kort stopp på den dagliga
promenaden.

Minnesstig i skogen:
Längs med begravningsplatsens sida, öster om bäcken finns ett sparat
skogsparti där en minnesstig slingrar sig mellan träden och med små gläntor
att slå sig ner på promenaden.
Denna sparade skogsdunge sträcker sig längs med begravningsplatsens hela
östra sida och är där man kan avskärma sig lite och hitta en plats där man
kan vara lite för sig själv om man har det behovet. Här finns en glänta för
askgravlund och och minneslund.
Här finns också plats för ask- och urngravar mellan träden.
Vid framtida behov finns det möjlighet att utveckla delar av skogen till
kistgravkvarter beroende på grundvatten och de geotekniska förhållandena.
Uppskattningen är ca 750-1000 kistgravplatser. Detta bör studeras
noggrannare när behovet uppstår.
Skogsdungen blir också en buffert mot golfbanan som är begravningsplatsens
granne i öster.

Dagvatten
Hela området sluttar från sydväst till nordost och regn- och smältvatten leds
längs de något nedsänkta vägsystemet i öppna dagvattendiken till större
torrdammar, Tjärnen och mossen där vatten kan vid större flöden bli stående i
den nedsänkta ytorna innan det infiltrerar eller torkar ur. Under större delen av
året liknar det mer en äng.
Den befintliga bäckfåran får en mjukare form med dämmen längs med vägen
som samlar upp vattnet och släpper det i små fall med jämna mellanrum. Diket
blir till en fjällbäck genom begravningsplatsen.
Öster om Ceremoniparken finns en yta för snöupplag om vintern som om
sommaren mer liknar en äng. Smältvattnet från ytan leds vidare via diken till
mossen och sen vidare till bäcken.
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VÄNDPLATS

PUMPHUS

STIGPORT/PORTAL
KISTGRAVAR

PARKERING

SPARADE TALLAR
MINNESPROMENAD

SKOGSRIDÅ

HÄCK
PARKERING
MINNESGLÄNTA

SPARADE TALLAR
PARKERING

SPARADE TALLAR

STIGPORT/PORTAL

KISTGRAVAR

TJÄRNEN

KIRUNA
SKOGSKYRKOGÅRD
NORRA DELEN
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5.REFERENSER: TRÄ SOM MATERIAL OCH ANDRA BEGRAVNINGSPLATSER
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MINDRE BYGGNADSVERK
Stigport-verktygsstation-staket-bro-klocktorn
Begravningsplatsen har sina små element och som var och en har sin
funktion men med ett tydligt släktskap. De är som en liten familj som alla är
byggda i trä och liknar varandra men med olika funktion. Begravningsplatsen
i Poikkijärvi är en viktig inspiration för dessa träfigurer med sitt klocktorn,
teknikhus och Kapell i trä och med fjällliknade tak.

Stigport:
Inspirerat av kyrkogårdarnas stigport har de västra och östra entréerna
fått små stigports-liknade entréer. Upplysta och med information om
begravningsplatsen olika delar och en karta för orienteringen blir man hälsad
välkommen och guidad fram till sitt slutmål även om man inte kommer från
huvudentrén.

Klocktorn:
I Ceremoniparken står ett klocktorn på höga ben i trä och ringer vid ceremonier
och andra sammankomster. Den är fristående från byggnaderna och ett tydligt
släktskap med de andra figurerna.

Verktygsstation:
Begravningsplatsens små teknikhus finns spridda över begravningsplatsen och
är dels förvaring av krattor, spadar mm. men också kran och slang för vattning
och el till behov.
Taket skyddar mot regn och snö. Teknikhusen är upplysta som små lyktor i
mörkret.

Bro:
På flera ställen kan man passera över bäcken för att få ett logiskt flöde
mellan de två sidorna. Broarna behöver fungera både för gående men också
för traktorer. På bron kan det finnas en bänk att slå sig ner och höra bäckens
porlande. Genom fönstret ser man bäcken rinna under sig.

Staket:
I begravningsplatsens utkant slingrar sig ett staket som är inspirerat av de
snöstaket som finns längs med vägarna i norrland. Staketet är i trä delvis
från platsen och är byggd som en modul som kan sättas ihop eller anpassas
efter träden i skogen och kan ha glapp eller förskjutningar i förhållande till
varandra. Staketet kommer stoppa upp drivande snö och skapa fina skuggspel
med sin transparens soliga dagar. De kommer skapa en tydlig gräns för
begravningsplatsen utan att skärma av definitivt som en stenlagd mur.
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TRÄ SOM INSPIRATION, SKISSER OCH MODELL

VÄDERSKYDD

REFERENS: SNÖSTAKET

TIMMRAD FASAD

SKISSER

SKUGGSPEL SNÖSTAKET

SKISSMODELL AV SNÖSTAKET
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REFERENSER: -Andra begravningsplatser, stämning och material

TRÄSTAKET

VATTENSPEGEL PÅ BEGRAVNINGSPLATS
TRÄDKYRKAN, BERTHÅGA BEGRAVNINGSPLATS

WIJ TRÄDGÅRDAR

NYA KREMATORIET SKOGSKYRKOGÅRDEN

TRÄSPÅNG NATURRESERVAT DALARNA

VINDSKYDD OCH VILOPLATS

BEGRAVNINGSPLATS MED GLÄNTOR OCH STIGAR
BRO VID VATTENDRAG
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