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Luft tas in genom ventiler på utsidan och led via en kulvert in till 
vinterträgården. Där förvärms luften innan den släpps in via nocken då 

luftomsättning är nödvändigt. Den kalla luften sjunker och trycker undan 
äldre varmare luft som i sin tur leds upp i ventilationstornet för att blåsa ut 

över Ringvägens biltra�k.

I enplansbyggnad ges goda förutsättningar för att åstadkomma ventilation 
enligt självdragsprincipen. Rumshöjden kan varieras, innertaket kan följa 

yttertakets pro�l så att en del av rummet får en större höjd med möjlighet 
till skiktning av rumsluften. Härigenom kan övervärme och luftförore-

ningar samlas över vistelsezonen och därifrån ventileras bort.

Termiter är bäst i naturen på att konstruera ett optimalt självdrag. Vare 
sig det är 42 eller 3 grader varierar temperaturen endast med en grad 

under så väl dag som natt inne i boet.  Flera byggnader i världen 
använder ventilatinssystem som tagit intryck från termiternas. Eastgate 
byggnaden i Harare, Zimbabwe är ett exmepel där man inspirerats av 

detta.  

Taket är konstruerat på så sätt att det driver på den termiska drivkraften. 
Varm luft stiger och kall luft sjunker. Luften från vinterträdgården leds in 
via nock och möter då den redan uppvärmda luften i “glastornet”. På väg 
ner mot svalare skikt trycker trycker den undan varmare luft. På så sätt 

ökar luftombytet.  Den termiska e�ekten miskar med lägre takhöjd.

BYGGNADENS
VENTILATIONSPRINCIPER
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I och med att det är mycket tra�k runt platsen är det viktigt att använda sig 
av växter i vinterträdgården som kan �ltrera bort så mycket bensen som 

möjligt innan luften går vidare in i förskolan. Gullrankan är en växt som kan 
ta upp och rena luften från bensen. 

Scenario mellan kapprummet och avdelningen. Det är bra om barnen kan 
se in från kapprummet in i avdelningen så att det inte blir en så tydlig gräns 

i överlämnandet. 

Spjutbräken har visat sig ta upp Xylen och Toluen. Dessa är aromatiska 
kolväten som kan avges till luften av bl.a. lim, färger, lösningsmedel och 

�amskyddsmedel. I höga koncentrationer skadar dom det centrala 
nervsystemet.

(Nephrolepis exaltata)

TRANSPARANTA RUMSAVDELARE &
LUFTRENARE
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(Epipremnum pinnatum)

FRÅN FRISK LUFT TILL 
FANTASIGENERERANDE MILJÖ

MOTIV TILL PROJEKTETS INRIKTNING

En förskola Tantolunden
På platsen är tra�kbuller högst närvarande. Pendeltåg och ringvägens biltra�k omger 
platsen. Flera studier, både svenska och internationella, tyder på ett tydligt samband 
mellan bullerexponering och högt blodtryck och hjärtsjukdomar. Ljudnivåer över 40 
dB utomhus under natten orsakar störningar som ger sömnsvårigheter, och vid 55 

dB så blir bullret ett hälsoproblem med bland annat en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom 
och ångestkänslor, WHO. 

Andelen 4- och 12-åringar med astma har ökat från 6 till 9 procent åren 
2003-2011. Även om det kan �nnas många orsaker till detta �nns det brister i hur 

skolor och förskolor hanterar frågan och aktivt försöker göra något för att motverka.  

Filtreringen av inandningsluften sker genom passage via näsa, svalg och luftrör. 
Partiklar som hamnar i andningsvägarna och lungorna fastnar på väggarnas sekret 

och transporteras ut via svalget till magen och tarmsystemet. Vid en kraftig eller 
långvarig exponering för främmande partiklar och gaser inträ�ar sjukliga förändringar 

så som lagring av skadliga ämnen vilket leder till olika sjukdomscenarion.

platsen ligger på Södermalm , i sydöstra hörnet av Tantolunden

Barn har mycket kontakt med marken när de leker osv. Detta gör att det bildas 
mycket damm på förskolor vidare innebär det också en högre sjukdomsrisk i och 

med att de be�nner sig så när markplanet. 

Enligt en rapport från Socialstyrelsen  2013 framgår det att få förskolor som arbetar 
systematiskt med att förebygga en miljö där allergi kan uppstå. 

 Ca 80 % av landets förskolor hade fuktskador eller en konstruktion som innbar en 
förhöd risk för fuktskador. Endast 40 % av skololorna hade ett ventilationssystem 

som godkänts genom en så kallad godkänd ventilationskontroll.

Barn är inkännande. Omd de känner sig 
trygga och glada är det en re�ektion av de 

vuxna som omger dem. En miljö där 
förskolärare mår dåligt skapar i sin tur sämre 

förutsättningar för att barnen ska kunna 
utvecklas i positiv bemärkelse. En grun-

läggande förutsättning för en fungernade 
förskola är frisk luft. I det här projektet följer 

jag luften från utsidan in i byggnaden, genom 
dess innre ororganisaton för att slutligen ledas 

ut igen. 

Den naturliga jordvallen på omkring 3,5 meter dikt an Ringvägen kan utnyttjas för 
skydd mot bilar och buller. Dessa solida barriärer, tillsammans med huskroppar, 

reducerar ljudnivån genom re�ektion eller absorption av ljud.

   

Om skyddsvallen utnyttjas till fullo och byggnaden helt skyddar sig bakom den 
blir taket visuellt exponerat ut mot Ringvägen. Det ser jag inte som något 

negativt då det  �nns något lekfullt och spännande med tak för barn (och även 
för vuxna). Många barn�lmer har starka referenser till just det, t.ex. Karlsson på 

taket och Madicken osv.
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PLATSENS MOT- OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

PROCENT RELATIV FUKTIGHET 2

SITUATIONSPLAN 1:800
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(Mycelen)

Det förefaller som om den naturliga mikrobiella miljön deltar med svampar-
na att bryta ner föroreningar, så småningom till koldioxid och vatten. 
Trä-sönderfall svampar är särskilt e�ektiva i att bryta ner aromatiska 

föroreningar (giftiga komponenter av petroleum), samt klorerade föreningar

H2O

CO 2

ETT EXTRA PROGRAM FÖR ATT AKTIVERA 
EN INAKTIV ENTRÈ  OCH DEL AV  TANTO
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Idag är den allmänna  ingången och folklivet centrerat  till området vid 
Horntullsstrand. Området i tanto som vätter mot ringvägen är öde och 

skulle må bra av att aktivers.  De runda cirklarna är koloniområden.

Samtidigt som Tanto för mig är synonymt med dess koloniträdgårdar utgör 
de en barriär för det allmänna �ödet av människor mellan parkens olika 

delar.  

På platsen ligger idag en husvagncamping vilken har varit i rift de senaste 
tre åren, detta kan ha lett till att marken kontaminerats.  

Förskolan kompletteras med en ekologisk restaurang och cafe som knyter 
an till tantos tradition av kolonilotter. Det blir en kolonilott för alla.

Restaurangen   är öppnar efter förskolan stängt för dagen och helgtid.
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SEKTION BB  1:100
SEKTION AA  1:100

FASAD SÖDER  1:200 FASAD ÖSTER  1:200 FASAD VÄSTER  1:200 FASAD NORR  1:200

TEKNISKT SNITT 1:20

TAK
Bandplåt 10 

underlagspapp, pappspik 5,5
råspont 25

läkt 25
regel 200

Isolering, mineralull
Fuktspärr, plastfolie

Innertak, akustikskiva 50, takpanel av furu
Limträbalk 400

GOLV
Golvplank av furu 120x22

Nivellsystem
Platsgjuten betong 150

Ångspärr
Hård isolering, cellplast 250

Singel 150

INNERVÄGG
Regel 100

Mjukisolering, mineralull 100
Gipsskivor 15

Limträ 400

FÖNSTER MED TRÄLIST
Ej öppningsbart, 3 glasfönster
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