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Salten krematorium skal dekke beho-
vet for kremasjon i Salten-regionen 
og deler av Nordland Fylke. Prosjektet 
er et resultat av innbudt konkurranse 
høsten 1999. Bygget ble offisielt åpnet 
i oktober 2002.

Krematoriet ligger ved Bodin Kirke-
gård øst for Bodø sentrum, i forlen-
gelsen av flyplassen. Det har vært 
et overordnet mål for utformingen av 
anlegget at det skal inngå som en na-
turlig del av kirkegårdsanlegget. Kirke-
gårdens aksesystem er videreført i en 
felles planstruktur, hvor Bodin Kirke og 
Salten Krematorium danner ytterpunk-
tene langs hovedaksen. Krematoriets 
bygningsstruktur og logistikk knyttes 
direkte til kirkegårdens veinett.

Anlegget består av fire deler; 
seremonirom, krematorieteknisk del, 
driftsteknisk del og administrasjon.

Inngang fra syd-vest
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Krematoriet skal betjene ulike kulturer 
og religioner og skal ikke ha påtren-
gende symboler. I prosjektet er det inn-
arbeidet enkle symbolverdier som kan 
gjelde for flere kulturer og religioner:
- orientering etter solens gang øst/

vest, livets start og slutt
- markerte horisontale og vertikale 

linjer

Fasade mot syd-øst
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Seremonirommet. Fondvegg og sidevegg er bærende, murt diafragmavegg. Lysinnslipp gjennom tykke murer, pusset på ut- og innside gir 
assosiasjoner til de 750 år gamle steinmurene i Bodin Kirke.
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Anleggets tekniske- og administrative 
del er gitt en lav og horisontal form for 
å fremheve seremonirommets betyd-
ning. Disse bygningsdelene omkran-
ser og skjermer for innsyn til anleg-
gets driftstun. Ytterveggene er av tre, 
glass og mur (pusset teglforblending). 
Taket er luftet tretak.

Seremonirommet har en univer-
sal og enkel form; kuben. Gjennom 
materialbruk skal bygget gi inntrykk 
av soliditet og tidløshet. Lysinnslipp 
gjennom tykke murer, pusset på ut- og 
innside gir assosiasjoner til de 750 år 
gamle steinmurene i Bodin Kirke.

Hovedmaterialene er pusset tegl, 
tre og glass. Konstruksjonene er bæ-
rende tegl. Rundt seremonirommet er 
benyttet diafragmavegg (fondveggen 
og sidevegg) og skallmur.

Gulvene er tre og keramisk flis. 
Seremonirommet har gulv av eik.

Taket er av tykke betongelementer. 
Sammen med tykke murvegger er 
sørvegg og tak formet som kontinuer-
lig skjerm mot støy fra innflyvningen til 
Bodø Lufthavn. 

Adresse: Bodin Kirkegård, Bodø

Byggherre: Bodø Kommune

Arkitekt,  prosjekteringsledelse:  
Lusparken Arkitekter AS v/Kjell Kristiansen sivilark. mnal 
Medarb.: Jens Kjesbu Johannesen sivilark. mnal

Landskap: Arkitekten i samarbeid med AsplanViak

RIB: Jarl Helland AS

Prosjektledelse: Pro-Plan AS

Byggeledelse: Prosjekt-Partner AS

Entreprenør: (Selmer) Skanska AS

Murmester: Murmester Roy A Strøm AS

Utsmykn.seremonirom: Wenche Gulbrandsen har gitt form og farve til fondveggen. 
Erlend Leirdal har utformet dørene inn til hensettingsrommet.

Teglstein: Bratsberg Ru Rød (Wienerberger)

Puss: STO – pigmentertert hvit med (Fauske-)marmor, «skrapet» puss

Byggeår: 2002

Bruttoareal: 775 m2

Entreprisekostnad: 19.5 mill kr. eks. mva, inkl forbrenningsovn

Konstr./materialer: • Diafragmavegg (seremonirom) i tegl 
• Skallmurvegg (seremoniromets sidefløy) i tegl 
• Forblendingsvegg (driftsdel kremasjon) i tegl 
• Tre/panel/glass (kirkegårdsdrift) 
• Tak over seremonirom av hulldekker. Rabitzpuss på treull-
sementplater innv. Sørvegg og tak danner en støyskjerm mot 
innflyvningen til Bodø Lufthavn. 
Gulvene er tre og keramisk flis. Seremonirommet har gulv av eik.


