
Dora Kovacs
Handledare/ Stefan  Inghult Raam & Lisa Deurell 
Supervisor 

Examinator/ Erik  Wingqist 
Examiner

Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp 
Degree Project in Architecture, First Level 15 credits

23 maj 2016 

”Slänten – Examensarbete”
”The Slope – Degree Project”

Dora Kovacs
Handledare/
Supervisor
Examinator/
Examiner

“Slänten - Examensarbete”
“The Slope - Degree Project”

Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp
Degree Project in Architecture, First Level 15 credits

23 maj 2016

Stefan Inghult Raam & Lisa Deurell

Erik Wingquist



Slänten är en öppen lärandemiljö vid  

Sundbyberg Centrum.

Inspirerad av Finlands utbildningssystem,  

strävar detta projekt efter en öppen  

lärandemiljö där fokuset ligger på empiriska  

studier. För att täcka alla aspekter av  

erfarenhets-baserad utbildning, erbjuder 

Slänten växthus, odlingsgård, bibliotek, öppen 

förskola, idrottshall, verkstäder, ateljéer, utstäln-

ningsområde, studierum,  

dramalokaler, samt en föreläsningssal.  

För besökarna finns det café och  

restaurang, en offentlig park samt  

parkeringsplatser tillgängliga.

Sundbyberg Centrum är områdets hjärta, där 

många kommunaltrafiklinjer möts. 

Tomten befinner sig i en sorts gränsland mellan 

ett hektiskt centrum till söder, ett grönt  

villaområde till väst, samt en storskaligt  

kommers och industriområde till öst från 

 tomten. Själva tomten är en suterräng,  

omgiven av Kronans flervåningshus  

från syd och öst.

Byggnaden är tänkt att smidigt passa in i 

landskapet med entrémöjligheter från alla tre 

omgivande gatorna. De löpande  

takterasserna ger byggnaden spännande  

utomhusområden samt rum med  

varierande takhöjder.

Förslagets mål är att husera många  

verksamheter i en storskalig byggnad  

som ändå inte tar upp betydligt rum  

i gatubilden. Från Prästgårdsgatan är  

endast växthuset och bibliotekets  

entré synliga. Byggnaden i sin helhet  

kan betraktas från tomtens inre trakter. 

 

Takterasserna ger möjlighet till utomhus 

kommunikation, gårdar, uteserveringar samt 

odlingar. Grönområden är öppna mot gatorna 

och därför fungerar även som offentliga ytor.

Slänten ger Sundbyberg Centrum en  

aktivitetsankare som är lockande för en bred 

spekturm av besökare.

The Slope is an open space fro learning, located 
in the central area of Sundbyberg, Stockholm.

Inspired by Finslands recent educational reforms, 
this project is an effort to create a space for learn-
ing, where the main emphasise is on experience 
based leraning, so called empirical studies. To 
provide visitors with a broad spectrum of activi-
ties, the Slope has a selection of facilities to offer: 
A botanical greenhouse garden, indoors and 
outdoors plantations, library, daycare, sportshall, 
a selection of workshops, studios, exhibition area, 
classrooms, and a performance scene. Visitors 
also have access to a public park and parking 
spaces outdoors, and a restaurant and café 
indoors.

Sundbyberg Center is the heart of the area, with 
many lines of public transportation connecting 
here. The lot is situated on the border of areas 
with very different typology. To the south the busy 
Centrum, to the north-west a green and calm 
villa district and larger scale industrial area to the 
north-east. The lot itself has a partially subterrain-
al location, as it is situated in a slope between 
Prästgårds street to the north and Sture street to 
the south. The difference between these street 
levels is 7 metres.

The building is meant to smoothly adjust to the 
landscape and provide entrances from all the 
neighbouring streets. The tilted greenroof struc-
ture provide the building with this quality while 
creating an exciting public green area outdoors 
and optimal spaces for performances and exhibi-
tions indoors.

The aim of this proposal is to accomodate 
many different kinds of activities in a spacious 
building that takes up a humble space in the 
streetview and doesn’t dwarf the visitor. The 
southern facade, that is only visible from inside 
the lot, exposes all floors and the building in its 
entirety while the northern facades, visible from 
Prästgårds street however are only exposing the 
top constructions of the building: the botanical 
greenhouse to the west, the library entrance to 
the east and the luscious green garden that is the 
roof of the building benieth. Visitors may chose 
to enter the building through the library entrance 
of Prästgårds street, the main entrances of the 
exhibition area, at the southern end of the lot, or 
through the sloping roofgardens that lead to the 
entrances of the daycare and the rastaurant.

These sloping roofgardens are full of possibili-
ties both for the activities accomodated in the 
building and the public. They provide space 
for communication, green areas, plantations or 
outdoor seatings for the restaurant. The Slope 
provides Sundbyberg Centrum with a cultural 
anchor, where locals of all ages and interests may 
meet. 
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BLOCK 1

BLOCK 2

BLOCK 3

BLOCK 4

Växthus
Förskola
Idrott
Bibliotek : Entré
Restaurang : kök

Växthus
Förskola
Idrott
Trä-, och Metallverkstad
Trapphus och Hiss
Restaurang : Serveringsytor
Bibliotek : Läsesal

Dramalokal Väst
Scen
Bibliotek : Läsesal
Restaurang : Serveringsytor
Dramalokal Öst
Studierum

Ateljé
Utställning och Event
Cykelverkstad
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SOLLJUS STUDIE



VÄXTHUS

BIBLIOTEK

IDROTTSHALL

FÖRSKOLA

CAFÉ OCH KÖK

TRAPPHUS

SCEN

DRAMALOKAL 1

DRAMALOKAL 2

VERKSTÄDER

HYRESLOKALER

UTSTÄLLNING 

Växthuset ligger längst upp på tomtens 
nord-västra hörn, där det är bäst solläge. 
Ingången är från Prästgårdsgatan mot norr. 
Dess 6 m takhöjd och tjocka terassbjälklag 
tillåter även högre växter inomhus.

Biblioteket ligger längst upp på tomtens 
nord-östra hörn. Dess ingång är från Präst-
gårdsgatan och även här har vi 6 m takhöjd, för 
optimal ljusinsläpp och en öppen känsla i 
entrén. Biblioteket uppfyller även entréroll och 
leder besökarna vidare in i byggnaden, mot 
trapphuset och kafét. Biblioteket har två stora 
läsesalar längre in i byggnaden, som löper 
genom två våningar. Dess väggar innehåller 
inbyggda hyllor för böckerna, som går att läsa 
vid borden runtomkring. Vid enstaka bord �nns 
det stationera datorer placerade. Från läsesalen 
kan man kliva ut på första våningens takterass.

Idrottshallen är byggnadens största öppna yta, 
med dess xx kvm area och 9m takhöjd. Hallens 
ljusinsläpp sker vid olika öppningar vid taket, 
fasaden samt inomhus mot omgivande rum. 
Idrottshallen innehåller fotbollsplan, basket-
plan, ribbor samt en 7m hög klättervägg. 
Vid östra och västra änderna ligger 
toaletterna, omklädningsrummen
 samt förvaringsområden.

Förskolan är placerad mot Tallgatan så att den 
möter marknivån och har sin egen ingång. 
Dess stora öppna rum ger utrymme för 
lekplatser, matsal, stort badrum samt TV-rum. 
Förskolans takhöjd är 2.6 m för att hålla en 
småskalig känsla och hög temperatur i 
rummen. Förskolan är tillgänglig både inom-
hus, från andra delar av byggnaden, och utom-
hus, direkt från Tallgatan eller genom att 
promenera på byggnadens tak. Dessa tak ger 
även utrymme för  gårdar och lekpark för 
förskolan.

Kaféområdet be�nner sig på andra våningen 
och är tänkt att koppla ihop byggnadens verk-
samheter. Här �nns det även ett stort kök och 
personalområde, där bland annat förskolans 
mat lagas. Serveringsytorna är placerade spo-
radiskt genom �era våningar.

Trapphuset är byggnadens centrala 
kommunikationsområde med sina breda 
trappor, hiss och närliggande toaletter. Härifrån 
är alla byggnadens verksamheter tillgängliga.

 

Scenen be�nner sig i byggnadens hjärta 
mellan första och andra våningen. Dess ingån-

gar öppnar från bibliotekets läsesalar mot öst 
och från verkstädernas korridor mot väst. Scen-

ens tak är lutande som ger en 3m-6m (v-ö) 
takhöjd inomhus, optimal för att husa en per-
formans område samt en 4m hög läktare med 

90 sittplatser. Salen är lämplig för föreläsningar 
och teater föreställningar men kan även 

fungera som biograf. Salens fasad södra fasad 
är i glas med mörka gardiner på insidan.

Denna dramalokal be�nner sig på bottenplan-
et, i byggnadens östra ände. Rummet har en 

öppen planlösning och är tänkta att kunna 
husa aktiviteter av olika slag.

Den västra dramalokalens takhöjd är 5.5 m 
som gör rummet lämpligt för en bredare skala 

av aktiviteter. Rummet  ligger i koppling till 
bakomscen området genom en mindre trappa.

I byggnaden �nner man tre olika verkstäder på 
bottenvåningen, i byggnadens västra ände. 
Längst ut mot fasaden har vi cykelverkstad, 

bakom den ligger trä och metall verkstaden, 
och längst in i byggnaden står konstateljén. 
Verkstäderna är 100 kvm var och har 5.5 m i 

takhöjd för optimal ljusinsläpp samt för att ge 
urtumme för arbetet.

I bottenplanets centrum är 6 st 37.5 kvm rum 
placerade. Dessa rum har inga öppningar utåt 
men släpper ändå genom en hel del ljus med 
sina stora fönster (inspirerad av vår egna skol-

byggnad). Dessa stora fönster har likadana 
mörka gardiner som Scenen våningen 

ovan.�Rummen är tänkta att uppfylla olika roll, 
som konferensrum, studierum, kontor, eller 

även förråd. Rummen är relativt nära 
Idrottshallens omklädningsrum och toaletter 

som ger att de kan även husa mindre  tränings-
grupper eller hälsomottagningar (yoga, pilates, 

naprapat, massage osv).

Utställningsområdet ligger vid byggnadens 
huvudentré. 300 kvm öppen yta för större 

event, utställningar, loppis osv. Salens takhöjd 
varierar mellan 3 och 6 m från öst till väst. Östra 

änden leder till dramalokalerna, trapphuset, 
samt idrottshallen, medan västra änden leder 

till verkstäderna samt idrottshallen.
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