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VÅ RT U P PDRAG:
ska pa r uM fÖr D en sista v ilan
I slutet av 1990-talet insåg kyrkogårdsförvaltningen i Täby församling, strax norr om Stockholm, att
en utbyggnad av den dåvarande
begravningsplatsen var nödvändig.
Befolkningen i Täby kommun har
mer än femdubblats sedan 1948 och
ökningen väntas fortsätta i stadig
takt. Detta ställer nya krav inför
framtiden.

I början av 2000-talet började Täby försam-

framåt i expansiva Täby kommun. Planering,

långtgående inbördes samverkan mellan oss

ling planera för det framtida och långsiktiga

gestaltning, projektering och genomförande av

och ett ﬂertal utvalda partners med specialist-

behovet av begravningsplatser. Efter ett

utbyggnaden av Täby begravningsplats har varit

kunskaper.

parallellt uppdrag utlyst 2003 fick vi - Tema

ett omfattande projekt. Både i planeringsfasen

landskapsarkitekter, arkitekter och projekt-

och i själva byggprocessen har det krävts ett

ledare - förtroendet att gestalta en ny begrav-

utvecklat samarbete och samordning på ﬂera plan.

ningsplats med gravplatser, minneslundar,

Tema har stått för projektledningen, och tagit

minnesplatser och en ceremonibyggnad.

in expertis från ett ﬂertal olika kompetensområden. Beställaren Täby församling har varit aktivt

Den nya, södra begravningsplatsen, ligger i

involverad i arbetsprocessen fram till invigningen

anslutning till den gamla kyrkogården i Täby

Britt Berntsson, Tema landskapsarkitekter,
har varit uppdragsansvarig för detta projekt.
På Tema landskapsarkitekter har vi lång
samlad erfarenhet av olika uppdrag i kyrkans
värld. Vi samarbetar med våra arkitekter och
projektledare och är övertygade om att det är

hösten 2009.

bra för kunden – det ger bättre lösningar och

från 1200-talet. Den ursprungliga gravplatsen,

Vår vinnande vision om den nya, lång-

från första idé till slutförande.

där människor funnit sin sista viloplats i två

siktigt hållbara begravningsplatsen har kunnat

tusen år, har nu utvidgats - man räknar med att

förverkligas tack vare det mycket goda

behovet av nya gravplatser är täckt för lång tid

samarbetet genom hela processen – en

kyrkby intill medeltidskyrkan – i sina äldsta delar
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bättre ekonomi. Vi är rådgivare i alla skeden,

– Här ﬁnns spännande kontraster mellan öppna ängar och sluten, intim
barrskog. Nyckeln var de två åkerholmar som sticker ut i landskapet
och accentuerar övergången från det stora ljusa rummet in i det mörka,
mystiska, förklarar Britt Berntsson, landskapsarkitekt på Tema.

l Jusa o CH inBJu DanDe lanDskapsruM fÖ r a l l a
Täby södra begravningsplats är
vackert belägen i det uppländska
kulturlandskapet. Tema har arbetat
med projektets alla skeden – från idé
till färdigt resultat.

Vår arkitektgrupp fick, efter en inledande

Minneslundar och gravkvarter har förlagts mellan

betong med skimrande inslag av returglas.

parallellskiss i konkurrens med tre andra

skogen och åkern i en slags halvöppenhet med

Detta skapar ett modernt, stramt uttryck som

grupper, det fortsatta uppdraget att gestalta

strilande, behagligt ljus genom trädkronorna.

markerar alla entréer gentemot det omgivande

en ny begravningsplats med gravplatser,

Marken utanför hålls öppen för att bevara rymd-

landskapet.

minneslundar, minnesplatser och en

känslan. Gravplatserna koncentrerades till den

ceremonibyggnad.

tidigare hagmarken. Med terrassering och häckar

En viktig aspekt är att den nya begravnings-

har vi skapat gravkvarter, så att enskilda grav-

platsen är konfessionslös – alla ska känna

– Vårt mål var att skapa en begravningsplats

platser känns väl förankrade och omhändertagna.

sig välkomna hit. Tack vare tydligt avgränsade

som är lågmäld men distinkt, vardaglig men

I skogsgläntor har hemlighetsfulla rum med

gravkvarter erbjuds gravplatser för alla trosin-

andlig, vacker, ljus och inbjudande. Så beskriver

urngravar anlagts.

riktningar och gravskick, vilket medger varierade

vår uppdragsansvariga landskapsarkitekt Britt

gravsmyckningar av olika karaktär i skilda

Berntsson projektets ambitioner. Här har vi till-

Belysningen är utformad för att vara lågmäld,

gravkvarter. Indelningen gör det också möjligt

sammans med våra samarbetspartners realiserat

vacker och inbjudande i samklang med hela

att möta nya önskemål i framtiden.

en vision av en integrerad helhet där områdets

platsens gestaltning.

skönhet och karaktär förädlats och bevarats.

Materialen som använts har valts med stor

Begravningsplatsen ligger i ett historiskt rikt

omsorg. Både i ceremonibyggnadens fasader

kulturlandskap med många värdefulla kvaliteter.

och i de distinkta murarna återkommer ljus

2

Tema ﬁck efter det parallella
uppdraget förtroendet att gestalta
en ny begravningsplats i Täby med
gravplatser, minneslundar, minnesplatser samt en ceremonibyggnad.
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– Brev från begravningsgäster
som uttryckt sin uppskattning
över den stämning vi skapat
är det bästa betyget vi kunnat
få, anser Michael Höög,
arkitekt på Tema.

st i l l H ete n Me llan skog o CH grav lu nDa r
Där Processionsvägen efter en svag
stigning mynnar i en förgård, och skogen
ansluter till den nya begravningsplatsen,
välkomnas besökaren av ceremonibyggnaden. Från förgården ser man ut
över gravlundarna och det öppna kulturlandskapet mellan begravningsplatsens
norra och södra del.

Projektets realisering – från idé till färdigt

– Utformningen har vuxit fram i en nära dialog

Framme vid byggnaden går besökaren över en

resultat under ledning av oss på Tema

med församlingens representanter, berättar

skyddad och generös förgård mot den glasade

arkitekter – innebär att Täby församling nu

Michael Höög, ansvarig arkitekt.

huvudentrén. Kalkstensgolvet på gården fortsätter

har tillgång till en ceremonilokal för hundra

– Det stod tidigt klart att vi var överens om att

besökare. Arkitekter och inredningsarkitekter

nyckelorden vänlighet och värdighet skulle stå för

på Tema har samverkat vid utformningen av

den atmosfär vi ville skapa. Ceremonisalen skulle

byggnadens interiör.

in i entréhallen, med diskret placerade kapprum
och toaletter. Blicken leds rakt fram genom
entréhallen mot ingången till ceremonisalen.

ge ett ljust intryck och vara ett stöd i de

– Här har vi av respekt för besökaren arbetat

Stillheten, som den nya ceremonibyggna-

besökandes sorg. Andra viktiga egenskaper var

litet stramare. Väggarnas ljushet tillsammans

den kallas, har som huvudsaklig uppgift att

vår önskan om en byggnad som åldras vackert

med det svävande, varmtonade undertaket

skapa en plats för ceremonier i samband med

och är energieffektiv, långsiktigt hållbar med

och inslag av träpaneler ger ett ombonat och

begravning och gravsättning. Även andra

andra ord. Byggnaden ligger med den bakom-

hoppfullt intryck. Stora glasytor som vetter

arrangemang i församlingens regi förekommer,

liggande skogen som fond och består av en

ut mot en vacker prydnadsträdgård innebär

dessutom tillkommer vissa funktioner för

låg entrédel och en högre ceremonisal. Den

en möjlighet att vända blicken mot livet som

begravningsplatsen, officianter och besökare.

lägre entréns betongfasad har en lätt skimrande

ändå fortsätter.

inblandning av återvunnet glas, ceremonisalen är
klädd med en mörkt slamfärgad träpanel.

4

N om i N e ra d ti ll
rÖ dFÄ rgspri set 20 1 0

5

Annie Winblad Jakubowski är
etablerad som formgivare av gravstenar, känd bland annat för utformningen av den förra utrikesministern Anna Lindhs gravsten.
Hon anlitas också för att formge
medaljer och mynt – ett välkänt
exempel är 2009 års 1-krona.

MeD fåge ln soM univ ersell syMB ol
I Temas projektgrupp hade vi den
gemensamma viljan att förhöja den
andliga upplevelsen genom att integrera
konst i platsens utformning. Som vi
ser det är detta i själva verket förutsättningen för en lyckad gestaltning av
en begravningsplats. Därför tog vi tidigt
in en konstnär som samarbetspartner i
gestaltningsarbetet.

Annies bronsskulpturer finns på ﬂera platser i

Konsten som genomsyrar den nya

– Ambitionen är att genom konsten förstärka

begravningsplatsen har fågeln som överordnat

den andliga dimensionen. Jag vill också tillföra

tema. Denna universella andliga symbol har

något som gör att besökaren kan uppleva att

använts genomgående av konstnären Annie

denna plats, så förknippad med döden, kan

Winblad Jakubowski.

kännas trygg och full av förtröstan.

landskapsrummen och på ceremonibyggnadens
fasad. Den fysiska miljön, byggnaden och den
specialdesignade belysningen samspelar för att
skapa en organisk helhetsupplevelse.
– Fågeln symboliserar själens fria ﬂykt, säger
Annie Winblad Jakubowski. För henne, som
haft många uppdrag som på olika sätt berört
minnet, var detta uppdrag något av en dröm.
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Tema samarbetade med en
belysningsexpert för att framhäva
platsens unika kvaliteter.

l Juset s oM fÖr klarar oCH fraMHäv er
Den genomtänkta belysningen på Täby
södra begravningsplats är integrerad
i den totala miljön – där arkitektur,
konst och ljussättning tillsammans
bidrar till att framhäva platsens unika
kvaliteter.
För att uppnå detta anlitade Tema tidigt i
projektet belysningsexperten Helena Björnberg
från Tyréns Ljusgestaltning. Helena deltog i det
nära samarbetet i Temas projektgrupp, där även

lugn, behaglig och stämningsfull atmosfär i både

Jag ville ge ökat perspektiv på platsen så att man

dagsljus och mörker.

verkligen ser marken, stenrösen och fornlämningar.

– Det här är en historisk plats med fornlämningar
och gamla boplatser, med mycket vacker natur där

– En besökare kan från gångvägen se hur

det finns både ett bevarat kulturlandskap och skog.

det glittrar inne bland träden och ana att

I en sådan miljö får ljuset inte vara bländande eller

någonting vackert väntar längre fram, berättar

påträngande, säger Helena Björnberg, ansvarig för

Helena Björnberg. Helena har tagit fram

ljusdesignen.

den nya begravningsplatsens alla belysningslösningar och även ritat de gröna lyktorna

Istället för starka ljuspunkter, där själva ljus-

som lyser upp vägarna med ett tryggt, led-

källorna gärna dominerar, har hon skapat

konstnären Annie Winblad Jakubowski ingick.

strilande ljusﬂöden – även i nattens mörker.

I gruppen var vi eniga om ljussättningens

– Min ambition är att beskriva och framhäva de

betydelse för att förankra den nya begravnings-

olika naturrummen. Växelspel mellan ljus och

platsen i tid och landskap. Vi ville erbjuda en

mörker skapar en ljus och inbjudande miljö.

sagande ljus.

N om i N e ra d ti ll
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Markhantering med strategi
för kostnadseffektivt återbruk
En komplex fråga vid projekteringen
av Täby södra begravningsplats var
markförutsättningarna. Marken på den
färdiga gravplatsen skulle vara dränerad
ned till två meters djup, och ge rätt
förutsättningar för såväl förmultning av
kistor som goda betingelser för vegetationen – den färdiga begravningsplatsens
viktigaste beståndsdel.

I Täby visade sig markens egenskaper inte alls

Örjan Stål på VIÖS AB. Resultatet blev att vi

Cirka 10 000 kubikmeter schaktmassor har åter-

gynnsamma. De naturliga marklagren bestod här

gemensamt utarbetade en strategi som gick ut

brukats till fyllning och genom markmodulering

av mycket tät, blockrik, siltig morän med ett lager

på nyttja den befintliga marken så mycket som

längs Processionsvägen har vi dessutom kunna

av tät lera ovanpå. Att komma tillrätta med dessa

möjligt för att minimera kostsamma transporter

ta hand om åtskilliga mängder tippmassor.

markförhållanden skulle kunna komma att bli

till och från byggplatsen. Genom återanvänd-

På Tema hade vi gjort nyttiga erfarenheter vid

väsentligt kostnadsdrivande för projektet som

ning och förbättringsåtgärder kunde en avsevärt

tidigare projekt där man fått bekymmer med

helhet.

högre kostnadseffektivitet uppnås jämfört med

marken efter misstag som begåtts vid anlägg-

att forsla bort stora volymer schaktmassor och

andet. Vi vet att det är absolut nödvändigt att

ersätta dem.

göra rätt från början för att undvika kostnads-

Gravkvarteren är från geoteknisk synpunkt

krävande åtgärder i framtiden.

Vi löste problemet via konsultation och
gott samarbete med markexperterna Anna
Pettersson-Skog på Sweco Geolab samt

placerad på den bästa marken i området.

VIÖS innehar en unik kompetens beträffande hållbara lösningar mellan vegetation och teknisk infrastruktur, både i tidiga planeringsskeden och i detaljprojekteringen. VIÖS huvuduppgift är att fungera
som stöd och rådgivare i mindre och större projekt när det gäller mark- och trädfrågor.

Vi kan jord!
Vi kan hjälpa dig med:
•
utredning av befintliga markförutsättningar
•
åtgärdsförslag
•
dimensionering av växtbäddar
•
dagvattenhantering i växtbäddar
•
oberoende utvärdering av jord och markbyggnad
•
kontrollanalyser, samt analys och utvärdering i samband med anläggning och besiktning

Projektering och rådgivning kan tillexempel gälla följande:
•
Växtbäddar för nyplantering av träd
•
Växtbäddar på takterrasser
•
Vitalisering av befintliga träd
•
Skydd och bevarande av träd i samband med nybyggnation
•
Flyttning av större träd
•
Rekommendationer och åtgärdsförslag vid uppkomst eller risk för rotinträngning
i avloppsledningar
•
Infiltration och perkolation av dagvatten till träd
Typ av kunder som anlitar VIÖS i dessa frågor är kommuner, förvaltningar, konsultfirmor, försäkringsbolag samt entreprenörer etc.
Behöver ni kvalificerat stöd eller hjälp i inom detta område är ni välkomna att höra av er.

Sweco Geolab gör även miljöanalyser och geotekniska analyser.
Kontakt till Anna Pettersson-Skog 08-6956363, anna.pettersson.skog@sweco.se.
För mer information: www.sweco.se/geolab.

VIÖS AB
Kaunasvägen 42, 35249 Växjö • 070-6578424 • orjan.stal@viosab.se • www.viosab.com
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Örtrika ängar och långgräsytor,
som slås en gång om året,
ersätter klippta gräsytor där
det varit möjligt.

Mi lJ Ö H ä n sy n i fÖrsta ruMMet
Främsta kännetecknet när det gäller
långsiktig miljö- och resurshänsyn, är
att vi skapat en begravningsplats som på
bästa sätt tillvaratar markytan. Vi har
valt att förlägga gravkvarteren på väldigt
begränsad men högexploaterad yta. Det
innebär att hela anläggningsarbetets
omfattning har minskat. Men framför
allt ger detta en verkligt yteffektiv begravningsplats, där de ytor som ska skötas
intensivt minimeras i många år framåt.

Så uppnår vi god kostnadseffektivitet på mycket

en traditionell intensiv kyrkogårdsskötsel till

betongfasad har en lätt skimrande inblandning

lång sikt, tack vare att intensivskötseln kon-

en skötsel med mindre energi- och giftanvänd-

av återvunnet glas. Högdelen har en beklädnad

centreras till väl valda områden och övriga ytor

ning. Andra miljöaspekter vi lagt stor vikt vid

av mörkt slamfärgad träpanel. Begravningsplat-

sköts extensivt. Örtrika ängar och långgräs-

är material- och teknikval samt hög energi-

sen är lågmält belyst med hänsyn till trygghet,

ytor, som slås en gång om året, ersätter klippta

effektivitet.

miljö och energieffektivitet.

gräsytor där det varit möjligt. Denna ängsmark

Ceremonibyggnaden har en tung stomme av

med uråldriga traditioner är också en estetisk

betongelement, grundlagd på pålar (högdelen)

upplevelse, den gynnar dessutom biologisk

och platta på mark (lågdelen). Taket består av ett

mångfald samtidigt som den knyter an till

HDF-bjälklag, välisolerat med invändig avvatt-

platsens rika historia.

ning och en beläggning av sedum. Dagvattnet

Vi har tagit fram en genomarbetad skötsel-

fördröjs, avdunstningen ökar och därmed

plan som löper ﬂera decennier framåt i tiden.

minskas risken för näringsläckage till Vallen-

I kombination med utbildning av personalen

tunasjön. En energibesparande bergvärmepump

ger vi rätt förutsättningar för omställning från

försörjer huset med golvvärme. Lågdelens
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te Magr u ppe n sverige aB
Tema är ett av Sveriges ledande företag inom
arkitektur, landskapsarkitektur och projektledning.
Vår bredd gör att vi kan stödja kunden i alla olika
skeden, från första idé till slutfört projekt. Oavsett
om vi hjälper till med en mindre del eller tar
ett helhetsansvar.

Stockholm

Sundsvall

Uppsala

Norrköping

Hantverkargatan 25 A, Box 22078, 104 22 Stockholm
tel 08-690 28 00, fax 08-690 28 90
tema.stockholm@temagruppen.se
Strandbodgatan 1, Box 237, 751 05 Uppsala
tel 018-17 08 00, fax 018-17 08 68
tema.uppsala@temagruppen.se

Malmö

Dockplatsen 1, 211 19 Malmö
tel 040-664 12 00, fax 040-664 12 01
tema.malmo@temagruppen.se

Vi kan erbjuda arkitekter och designers ett brett sortiment av rostfria vävar som är både eleganta
och robusta, stiliga och ruffa, skimrande och coola, allt beroende på
vilken väv man väljer, hur man belyser den och i vilken applikation man
väljer att använda den i.

Det är bara fantasin som
sätter gränser

www.derma.se

Trädgårdsgatan 7, 852 31 Sundsvall
tel 060-14 04 60, fax 060-12 64 91
tema.sundsvall@temagruppen.se
Södra Grytsgatan 4, 601 86 Norrköping
tel 011-16 02 34
tema.norrkoping@temagruppen.se

FÄ r g , FOr M & i dÉ : t e Mag r U P P e n sV e r i g e a B

– kundens rådgivare från första idé till slutfört projekt

