
– Helheten har blivit så som det var tänkt, säger Sune Fransson, 
som var projektledare för Kållereds nya begravningsplats. Sedan 
hände det en massa saker under byggtiden som överraskade oss.

Han tänker närmast på all den sten som låg i marken, betydligt 
mer än vad någon hade kunnat förutse.

– Men det blev ju bra i slutändan, vi kunde återanvända stenen 
i murarna, och slapp frakta dit sten från annat håll.

Sune Fransson är också nöjd med ytan framför ceremonibygg-
naden.

– Vi eftersträvade ytor för möten och framför byggnaden finns 
en sådan plats, som vi önskade, säger han.

Ambitionen har varit att få till en lättskött begravningsplats, 
utan trånga passager och tidskrävande skötsel. Det kommer att ta 
några år innan de kan utvärdera resultatet. 

– Jag befarar att det kan bli en del rensning i de spridda murar-
na, som påminner om och ska symbolisera odlingslandskapet. 
Men det får vi acceptera.

Maria Björk är arbetsledare på Kållereds nya begravningsplats.
– Hittills har vi fått jobba mycket med ogräsbekämpning, här är 

ovanligt mycket perenna planteringar och buskar. Det är fint men 
arbetskrävande, åtminstone nu i början. De första tre åren här 
kommer att bli tuffa ur skötselsynpunkt, säger hon.

kyrkogårdsarkitekten monica sandberg har gestaltat 
begravningsplatsen.

– Allmänt sett är jag mycket nöjd med resultatet i Kållered. Det 
har blivit en vacker anpassning till den omgivande naturen, och 
gläntan, som var ett viktigt tema, upplevs påtagligt, säger hon.

Hon är särskilt nöjd med stenmurarna som är bland de vackras-
te och bäst nyanlagda stenmurar hon har sett.

– Vi ställde höga krav på hantverksskicklighet och stenarbetarna 
motsvarade dem med råge. Särskilt som stenmurarna är ett av de 
bärande elementen i gestaltningen, känns det mycket bra. För att 
minska kostnaderna var vi tvungna att avstå från att bygga vissa 
murar, och istället ersätta dem med stensträngar.

Entréplatsen till ceremonibyggnaden upplever hon har blivit 
precis så balanserad och intim som hon hade tänkt sig.

– Den samspelar med såväl byggnaden som naturen omkring. 
Det var ett komplext arbete att välja ut, mellanlagra och lägga de 
stora bumlingarna med mossa på plats på ett vackert och stäm-
ningsfullt sätt, samtidigt som mossan på dem skulle bevaras, säger 
Monica Sandberg.

den nya begravningsplatsen i Kållered ligger i ett områ-
de med kulturhistoriska lämningar och unika naturvärden som 
skulle bevaras och som man ville knyta an till i gestaltningen. Den 
övergripande tanken var att öppna upp en glänta i det igenvuxna, 
agrara landskapet och lägga gravarna famnade av naturen. På de 
outnyttjade gräsytorna har blomsterängar anlagts, som på sikt 
kommer att kräva ett minimum av skötsel. 

När tidningen Utemiljö besökte Kållereds 
nya begravningsplats för ett drygt år sedan, 

var området en byggarbetsplats. I början 
av september invigdes den trosneutrala 

begravningsplatsen, som i det mesta mot-
svarar ambitionerna i gestaltningsplanen.

När det blir som 
det var tänkt 

Perennrabatterna på den nya begravningsplatsen i 
Kållered kräver en del skötsel till att börja med men  
de pryder platsen med höstfärger redan första året.
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Mängder av sten har plockats upp 
ur marken och använts till murar, 
stensträngar och liknande. 

Mossbeklädda stenbumlingar har placerats i 
anslutning till entrén till ceremonibyggnaden.


