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Till
Stadsbyggnadskontoret

Strandkyrkogården 1, förslag till detaljplan, 202001376
Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat
ärende vill Skönhetsrådet anföra följande.
Beslut
Skönhetsrådet tillstyrker förslag till detaljplan.
Ärendet
Stadsbyggnadskontoret har utarbetat ett planförslag för del av
Strandkyrkogården 1 i stadsdelen Skrubba i syfte att möjliggöra en
ceremonibyggnad.
Strandkyrkogården började planeras under 1980-talet som ett
komplement till Skogskyrkogården. Ansvarig arkitekt Göran
Bergquist inspirerades av Skogskyrkogården som därför utformade
den nya kyrkogården genom att ta fasta på de naturliga
förutsättningarna på platsen. En stor del av naturmarken har således
behållits även efter att gravkvarteren tagits i bruk.
Strandkyrkogårdens norra del består av öppna gräsytor och
traditionella kvartersindelningar med gravar. I den södra,
skogsklädda, delen är gravplanteringarna inbäddade i orörd
skogsmark. Strandkyrkogården saknar ceremonibyggnad men då
behovet av en sådan ökat har Kyrkogårdsförvaltningen begärt
planändring för att en sådan ska kunna uppföras.
Den föreslagna ceremonibyggnaden föreslås i Strandkyrkogårdens
nordvästra del i anslutning till en befintlig parkdamm. Platsen är
vald för att skapa goda utblickar över landskapet och för att läget
ger möjlighet att bli en stilla plats lämplig för
begravningsceremonier. Ceremonibyggnaden ska få en
ickekonfessionell och flexibel utformning för att kunna fungera för
olika begravningstraditioner och varierande antal gäster men också
kunna fungera i andra sammanhang som kulturaktiviteter, möten
och seminarier.
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Gestaltningsprinciperna för byggnaden är att den ska förhålla sig till
sin omgivning genom sin volym och orientering, något som ska
förstärkas ytterligare av materialvalen. Fasaderna föreslås få
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träpanel i varierande bredder som kommer att gråna med tiden.
Taken föreslås få med sedum. Väggarna i ceremonilokalen föreslås
få glaspartier närmast taket och att takets form tillsammans med en
medvetet gjord ljussättning ska göra att byggnaden kommer att lysa
som en lanterna under den de mörka årstiderna och om natten. Även
övriga delar av byggnaden är gestaltade för att tillföra goda
kvaliteter och funktioner som gör det möjligt att även utföra
ceremonier utomhus.
Skönhetsrådet välkomnar förslaget att tillföra Strandkyrkogården en
ceremonibyggnad. Rådet finner förslaget till placering i slänten ner
mot parkdammen och det vackra parkrummet väl funnen. Likaså
anser rådet att den föreslagna gestaltningen uppvisar kvaliteter som
bör värnas genom plan- och bygglovsprocessen så att intentionerna
också kommer till utförande.
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