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Slänten är en byggnad som innehåller två olika lager, e   privatare mer 
skyddat i form av förskolan och e   off entligt lager i form av danslokaler, 
restaurang och e   parkdäck på taket. Platsen är vald e  ersom även den 
innehåller två tydliga lager i olika höjdnivåer. E   trafi kseparerat cykel 
och gångstråk där man nästan utan a   passera en enda gata kan nå 
ändå fram  ll medborgarplatsen,  det andra lagret är ca 5 meter ovanför 
stråket i form av den hårt trafi kerade ringvägen. Konceptet utgår ifrån 
a   synkronisera platsens förutsä  ningar med programmet och skapa en 
intressant dynamik mellan två egentligen oberoende programdelar. Byg-
gnaden är också tänkt a   ak  vera och stärka entren  ll Tanto både vid 
Zinkens väg och vid ringvägen.

The slope is a building containing two diff erent layers, one is more private and 
protected in the form of a pre-school, and the other is more public in the form 
of dance halls, restaurant and a park deck on the roof. The loca  on is chosen 
because it also contains two dis  nct layers in diff erent height levels. The lower 
level is a traffi  c separated bike and pedestrian paths where you without crossing a 
single street can reach all the way to medborgarplatsen, the second level is about 
meters above the lower one, in the form of the busy Ringvägen.
    The concept then is based on synchronizing the site condi  ons with the pro-
gram and create an interes  ng dynamic between the two really independent 
program components. The building is also designed to enable and enhance the 
entrance to Tanto both via Zinkensväg and Ringvägen.
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SEKTIONS/FASAD A-A 1:100

SEKTIONS/FASAD B-B 1:100

FASAD SÖDER 1-100

FASAD NORR 1-100

UTEBIO

SEKTIONSPERSPEKTIV  C-C  1:80

GUMMIBELÄGGNING 15mm
STÖTDÄMPANDE LAGER 125mm
STENMJÖL 100mm
BÄRLAGER

ASFALT

TAKSNITT 1:20
LÄRKTRALL 30 mm
CORTEN HATTBALK 100 mm
DUBBELFALSAD PLÅT
RÅSPONT 20mm
LUFTSPALT 45mm
UNDERLAGSPAPP
STENULL 220mm TAKSTOLAR CC 600
ÅNGSPÄRR
STENULL 45mm
PLYWOOD 12mm


