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Skånekarta med Helsingborgs kommun och Krematoriets läge 
markerad.  

 

 

Helsingborgs krematorium ligger i Helsingborgs norra del vid Pålsjö kyrkogård och i anslutning till Pålsjö skog.  

Skärmbild från Bebyggelseregistret www.bebyggelseregistret.se 

Krematoriet 
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Inledning 

För att tillgodose dagens krav och kapacitet fanns behov att göra nya installation-

er för ventilation och värmeförsörjning i krematorieanläggningen. Till exempel 

behövdes nya rör dras där de gamla, ursprungliga rören från 1928 fortfarande 

användes. Rören bedömdes vara uttjänta och därför inte lämpliga att fortsätta 

användas. Nytt system med nya rör installerades i en del av anläggningen i sam-

band med installation av nya ugnar, 2007. Det systemet var dock underdimens-

ionerat och klarade inte dagens bruk och krav. 

Under projekteringstiden uppstod en brand i ett tillbyggt rum för rökgasre-

ningsanläggning. Som följd av detta utfördes även akuta åtgärder i detta utrymme, 

bland annat försågs tillbyggnaden med ett nytt takmaterial. 

Administrativa uppgifter 

Objekt Helsingborgs krematorium 

Fastighetsbeteckning Ceremoniplatsen 1 

Socken Helsingborgs socken, 1262 

Kommun Helsingborg 

Arbetshandlingar Arkitekt Dan Rahmqvist  

Länsstyrelsens dnr 433-34782-2015 Nytt takmaterial på tillbyggnad 

 433-7087-2016 Ventilation och värmeinstallationer 

Regionmuseets dnr L12.20-254-15 

Beställare Helsingborgs kyrkogårdsförvaltning 

Projektledare Matts Johansson, Fastighetsförvaltningen (t o m 

maj 2016) 

 Rikard Klener, A-konsult (fr o m juni 2016) 

Entreprenörer  

Bygg Henrik Anderssons byggnads AB (Johan Hutor) 

El Emil Lundgren AB (Mats Appelqvist) 

 Janebbe elkonsult och Ljusdesign (Jan Ebbesson) 

Kyl Sonessons kyl AB (Lars Sonesson) 

VVS BISAB Ventilation (Michael Kullzén) 

Energi och VVS Utveckling (Jan-Inge Rydh) 

Helsingborgs VVS-tjänst (Mats Jönsson) 

Arkitekt Dan Rahmqvist, Dan Rahmqvist AB 

Antikvarisk expertis Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 

 Skåne genom Maria Sträng  

Projekttid februari 2016 – januari 2017  

Rapportgranskning Åsa Green Eriksson 
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Kulturhistoriskt skydd 

Krematoriet och begravningsplatserna skyddas enligt Kulturmiljölagens 4:e kapi-

tel om kyrkliga kulturminnen. Väsentliga förändringar på kyrkobyggnader upp-

förda före 1940 ska tillståndsprövas av länsstyrelsen för att se till att de kulturhi-

storiska värdena tillgodoses i förändringen. Byggnaden är upptagen i Helsing-

borgs kommuns bevarandeprogram för Drottninggatan och Pålsjö från 1999 och 

är kategoriserad som ”särskilt värdefull bebyggelse”. Byggnaden är därmed vär-

derad som kulturhistorisk bebyggelse vilket ger den ett skydd i Plan- och byggla-

gens 8 kap. 

Om objektet 

Helsingborgs krematorium ligger i Helsingborgs norra del vid Pålsjö kyrkogård 

och i anslutning till Pålsjö skog. Förutom krematoriet består anläggningen av två 

begravningskapell. Anläggningen omges av vallgravar och begravningsplatser. 

Första etappen av krematoriet invigdes 1929 och utgjordes av den höga, runda 

byggnaden med kapell samt de låga byggnaderna öster om kapellet. 1935 tillkom 

den sydvästra urngården. Arkitekt för dessa delar var Ragnar Östberg. I början av 

1960-talet byggdes krematoriet ut med ett nytt kapell, en atriumgård, ett klock-

torn samt väntrum och kontor. Arkitekt till den delen var Helge Zimdal. I och 

med denna tillbyggnad flyttades huvudentrén till atriumgården. Under 1999 upp-

fördes en mindre tillbyggnad av krematoriet mot norr, där rökgasreningsanlägg-

ning inrymdes.  

2007 installerades nya krematorieugnar och i samband med detta genom-

fördes en invändig ombyggnad på källarplanet i nordöstra delen av anläggningen. 

Utrymmena i anslutning till ugnarna gjordes då tillgängliga för besökare. Om-

byggnaden genomfördes efter ritningar av arkitekterna Nilsson & Rahmqvist. 

2012 tillkom ett nytt kistintag på nordvästra hörnet av anläggningen. 

Utförda åtgärder 

Ventilationshål och ny placering av nytt kylaggregat  

Renoveringen har begränsats till källarplanet och nedre plan i krematorieanlägg-

ningens nordöstra del. Håltagning för nya ventilationsöppningar i yttermurar har 

kunnat undvikas förutom ett ventilationshål mot gården i norr.  

Två kylaggregat har demonterats från taket. Taket på den delen var tidigare 

belagt med kopparplåt men lades om 2013 med grönmålad stålplåt efter en kop-

parstöld. På det lägre partiet som tidigare var utfört med terrass och kranslägg-

ningsyta (byggt 1999) har ett kylaggregat i svart plåt monterats stående på ben.  
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Nytt tak på tillbyggnad 

Takomläggningen berör en tillbyggnad som tillkom 1999 för att inrymma en ny 

rökgasreningsanläggning. Taket var på ovansidan utformat som en terrass med 

markplattor av kalksten och buxbomshäck. Längs takytans kanter fanns ett enkelt 

järnstaket. Med anledningen av en brand i december 2015 gjordes akuta insatser i 

det tillbyggda maskinrummet och det intilliggande ugnsrummet. För att få ut de 

inbyggda brand- och rökskadade fläktarna blev det nödvändigt att göra hål i ta-

ket. 

Redan innan branden fanns det önskemål om att bygga om taket på till-

byggnaden för att få ett mer funktionsdugligt tak (platsen kom aldrig att användas 

som terrass) och det blev nu tillfälle att utföra denna förändring. Det nya taket 

konstruerades som ett sedumtak. Kalkstensplattorna och stenmaterial från ram-

pen har återanvänts bland annat till den nya stödmuren vid personalingången i 

nordöstra delen av byggnaden.  

Åtgärder inne i Östbergska kapellet 

Inne i krematoriet har rördragning och håltagning i huvudsak utförts i an-

läggningens biutrymmen såsom förråd och personalrum. Inne i Östbergska ka-

pellet har all ny rördragning utförts bakom och under bänkinredningen. Sanering 

av befintliga rör och kablar samt av asbestplattor under bänkarna har utförts. Nya 

värmeelement har placerats under bänkarna och ersatt de äldre elementen som 

inte fungerade. Distansklossar har placerats mellan stenfoten och bänken för att 

få distans mellan bänksitsen och elementen under bänkarna. På bänksitsens un-

dersida satt tidigare en platta som värmeskydd. Plattorna som innehöll asbest 

avlägsnades. 

Återstående åtgärder 

I det Östbergska kapellet (även kallat ”Stora kapellet” och ”Gamla kapellet”) 

kommer rören dras upp till rotundans balkong via orgelläktaren. Vid öppningen 

mot balkongen från orgelläktaren föreslås att hål för rördragning görs genom 

muren för att osynliggöra rören. I övrigt kommer rören monteras på murväggen 

och målas in i murens kulör och kommer inte vara synliga nerifrån kapellet. 

Kulturhistorisk bedömning 

Renoveringen har inneburit flera oförutsedda händelser med många små föränd-

ringar i anläggningen. Men tack vare ett gott samarbete, med genomtänkta och 

anpassade lösningar som resultat, har anläggningens kulturhistoriska värde påver-

kats minimalt.  

Värme- och luftkvalité har setts över och anpassats till byggnadens nutida 

användning vilket är positivt för anläggningens långsiktliga bevarande. Projekte-

ring har utförts i samarbete med antikvarisk sakkunnig och arkitekten Dan 
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Rahmqvist. Placering och utförande av exteriöra förändringar har tagits fram i 

samråd med antikvarie och arkitekt. Detaljer har utförts efter förslag från arkitekt 

och i samråd med antikvarie.  

Inne i krematoriet har rördragning och håltagning i huvudsak utförts i an-

läggningens biutrymmen såsom förråd och personalrum. Dessa utrymmen är 

viktiga för förståelsen av krematoriets historia men utgör inte utrymmen med 

höga kulturhistoriska värden. De är inte heller utrymmen dit besökare vanligtvis 

har tillträde. Projektering av installationer i ugnsrum med anslutande besöksrum 

har gjorts i samråd med arkitekt för att anpassas estetiskt och arkitektoniskt. 

Därmed har dessa utrymmen bevarat sin karaktär som värdiga avskedsrum vilket 

förstås är viktigt. 

Exteriört har förändringarna påverkat byggnaden och arkitekturen mycket 

litet. Val av utförande och placering av ny utrustning gör att den syns minimalt. 

Tillbyggnaden hade med sin takterrass och ramp ett arkitektoniskt och antikva-

riskt värde som ett bra exempel på hur nödvändiga teknikanläggningar kan inte-

greras i en kulturhistorisk känslig miljö. Även det nya taket är anpassat till den 

befintliga miljön och arkitekturen. Förändringarna har därmed haft en mycket 

liten påverkan på krematorieanläggningens kulturhistoriska värden.  

Handlingar med relevans för ärendet 

2016-02-03 Protokoll Byggmöte 1, Helsingborgs Krematorie Värme o Vent, 

Svenska kyrkan Helsingborg 

2016-02-17 Antikvarisk konsekvensbeskrivning, Installation värmesystem 

och ventilation, Helsingborgs krematorium, Helsingborgs 

kommun Maria Sträng, Regionmuseet 

2016-03-04 Beslut om tillstånd, Ändring av tak på fläktrum/kransläggningsplats, 

Krematoriet, Helsingborgs stad Länsstyrelsen Skåne 

2016-04-26 Beslut om tillstånd, Ändring av ventilation och värmeinstallationer, 

Krematoriet, Helsingborgs stad, Länsstyrelsen Skåne 

2016-05-24 Protokoll Byggmöte 8, Helsingborgs Krematorie Värme o Vent, 

Svenska kyrkan Helsingborg 

2016-06-08 Kontaktlista ventilationsprojekt Helsingborgs Krematorium 2016. Rev 

2016-06-08 Magnus Näsström, Kyrkogårdsförvaltningen, 

Helsingborg 

2016-10-13 Protokoll Byggmöte 15, Helsingborgs Krematorie Värme o 

Vent, Svenska kyrkan Helsingborg 

2016-12-05 Utlåtande från slutbesiktning 1, SB:1 – Ceremoniplatsen 1, Helsing-

borg, renovering – krematoriet Anders Bondesson, A-konsult 

2016-12-05 Bilaga till utlåtande SB1 B-SB1 – bygg Ceremoniplatsen 1, Helsing-

borg – renovering – krematoriet Anders Bondesson, A-konsult  
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2016-12-08 PM Minnesanteckningar avstämningsmöte Johanna Nordvall, Lunds 

stiftskansli 

Lund 2017-08-24 

Maria Sträng 
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Bildbilaga 

 

 

 

 

 

  

Vy från nordöst. Krematoriet och det tillbyggda maskinrummet med terrasstak och ramp före åtgärderna.  

 

 

Samma vy efter åtgärderna. Ny ventilation och värme har inte påverkat fasaden. Befintliga ventilationsöppningar har kun-
nat återanvändas. På den låga tillbyggnaden har terrasstaket byggts om till ett sedumtak. Intill taket har ett kylaggregat 
placerats (se foto nedan). Kylaggregat på taket ovanför har i stället demonterats.   
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Tillbyggnaden med maskinrummet, före ombyggnad. Taket som är utformat som en terrass med ramp är belagt med kalk-
stensplattor. Ytan användes bland annat som kransläggningsyta.  

 

Samma vy som ovan efter renoveringen. Tillbyggnaden har fått ett nytt tak med plåtsarg och en yta med sedumtäckning.   
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Foto från takomläggning 2013 visar takytan ovan maskinrummet i den gamla delen av krematoriet. Kylaggregaten har 
monterats ned och ersatts med ett nytt som placerats på marken på andra sidan, ovanpå det tillbyggda maskinrummet. 
                Foto: Helsingborgs pastorat 2013     
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Entrén till personalutrymme och ugnsrummet, i anläggningens nordöstra del, före renoveringen. Till höger dörröppningen till 
maskinrummet. Inga nya håltagningar blev nödvändiga på detta väggparti.  

 

Vy från nordväst efter renoveringen. Den låga tillbyggnaden (till vänster) har fått ny takyta, i övrigt har renoveringen inte 
medfört några förändringar exteriört.  
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Inne i Östbergska kapellet har all ny rördragning utförts bakom och under bänkinredningen. Sanering av befintliga rör och 
kablar samt av asbestplattor under bänkarna har utförts. Nya värmeelement har placerats under bänkarna och ersatt de 
äldre elementen som inte fungerade. Bänkarna har höjts ett par centimeter för att inte riskera att värmen förstör bänksitsen.   

 

Fronterna har återmonterats och inga nya installationer är synliga.  

Distansklossar (röd pil) har placerats mellan stenfoten och bänken för att få distans mellan bänksitsen och elementen under 
bänkarna. På bänksitsens undersida satt tidigare en platta som värmeskydd. Plattorna som innehöll asbest avlägsnades. 
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Kulturmiljö 

Förkortningar: 
AF – antikvarisk förundersökning FU – arkeologisk förundersökning PJ – projektrapport 
AM – antikvarisk medverkan KA – kulturhistorisk analys UN – arkeologisk undersökning 
AU – arkeologisk utredning MD – murverksdokumentation BD – byggnadsdokumentation 
DK – dokumentation, övrigt OU – osteologisk undersökning BAD – byggnadsarkeologisk dokumentation 

1. Stora Herrestads kyrka – utvändig renovering, Stora Herrestads sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014-2016 
2. Bolshögs kyrkogård, Bolshög sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
3. Östra Vemmerlövs kyrkogård, Östra Vemmerlöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
4. Stävie kyrka – fasad- och takrenovering, Stävie sn, AM, Maria Sträng, 2016 
5. Fuglie kyrkogård, Fuglie sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
6. Skegrie kyrkogård, Skegrie sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
7. Västra Tommarp, Västra Tommarp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
8. Sofia Albertina kyrka, Landskrona sn, AM, Anna Rabow, 2016-2017 
9. Mariakyrkan, Båstad sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2016-2017 
10. Skånelinjen, Fördjupad inventering, Johan Dahlén, Per Holmgren, Emelie Petersson, Brita Tronde, 2016 
11. Örkened kyrkogård, Örkened socken, VP, Åsa Jakobsson och Cissela Olsson, 2017 
12. Västra Hoby kyrka – Invändig omgestaltning, Västra Hoby sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
13. Stadshallen i Lund, Lunds domkyrkoförsamling, AF, Anna Rabow, 2017 
14. Loshult kyrkogård, Loshult sn, VP, Emelie Petersson, Tony Svensson, Åsa Eriksson Green, 2017 
15. Torsebro krutbruk, restaurering av stenmur, Färlöv sn, AM, Johan Dahlén, 2017 
16. Osby kyrkogård, Osby sn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson, Tony Svensson, Åsa Eriksson Green, 2017 
17. En axel och fyra vingar – Bröddarps mölla blir körbar igen, Västra Ingelstad sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 

2015-2017 
18. Farstorps kyrkogård, Farstorps sn, VP, Åsa Eriksson Green, Emelie Petersson, Åsa Jakobsson och Tony Svens-

son, 2017 
19. Haga-området i Hässleholm, Hässleholm sn, KU, Maria Johansson, Emelie Petersson, Cissela Olsson, 2017 
20. Skrivaremöllan, Torna Hällestad sn, DK, Anna Rabow, 2017 
21. Skjulet, Torekov sn, AM, Maria Johansson 2017 
22. Visseltofta kyrkogård, Visseltofta sn, VP, Maria Johansson och Tony Svensson, 2017 
23. Valleberga kyrka, rampanläggning, Valleberga sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
24. Ballingstorpsgården – arbeten på stallet, Kviinge sn, AM, Emelie Petersson, 2017 
25. Emmislöv kyrka – utvändig renovering av tornet, Emmislövs sn, AM, Emelie Petersson, 2017 
26. Häljarps mölla – Finjustering av kronhjul och segel, Tofta sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2017 
27. Norra kapellet i Telleborg, Om- och tillbyggnad 2016, Trelleborg sn, AM, Kerstin Börjesson, 2016-2017 
28. Revinge kyrka – utvändig torntrappa, Revinge sn, AM, Maria Sträng, 2017 
29. Helsingborgs krematorium – renovering värme och ventilation, Helsingborg sn, AM, Maria Sträng, 2016-2017 

 



 

 


