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Mellan campus och stad 
Det nya Universitetsbiblioteket i Göteborg är en 
medlare mellan campus och stad – visuellt, fysiskt 
och intellektuellt. Med en byggnad som spänner 
mellan två olika skalor och olika kontexter, står 
biblioteket högst uppe på backkrönet som en plats 
för möten, innovation och idéutbyte. 

Intimt och storslaget 
Platsens utmaning blir bibliotekets möjlighet. 
Terrängens fall tillåter entréplanet att sträcka sig från 
väst till öst över två våningsplan. Byggnaden öppnar 
medvetet upp och är transparent i väst-östlig riktning 
för att stärka den fysiska och visuella kopplingen 
genom området. Den intima skalan på entrén mot 
Näckrosparken fångar upp det kulturella stråket 
och placerar biblioteket i hjärtat av kulturutbytet 
på campus. Byggnaden stiger sedan mot öster 
och växer till ett modernt landmärke med utsikt 
över  Korsvägen och stadskärnan - och förankrar 
universitetet i Göteborgs framtida stadsbild. 

Det nya Universitetsbiblioteket är en mötesplats för 
innovation, kunskapsutbyte och tvärvetenskapligt 
samarbete. Med sin arkitektur engagerar byggnaden 
genom en dialog med dess brukare, universitetet 
och staden utanför.

Akademi och samhälle
Arkitekturen bjuder in både akademin och samhället 
i stort och uppfyller därigenom bibliotekets uppdrag 
att stödja, inte bara universitetet, utan ett större 
nätverk av potentiella partners. Byggnaden är 
öppen, inbjudande och lätt att orientera sig i vilket 
ger en mångfald av miljöer som möter behov och 
preferenser för olika typer av brukare. Den inbyggda 
flexibiliteten gör det möjligt för biblioteket att 
anpassas efter ändrade behov under en dag, ett 
läsår och över tiden, utan att uppoffra arkitektonisk 
originalitet.    
 
Pragmatisk och poetisk
Biblioteket är en bro mellan det pragmatiska och 
det poetiska. Byggnaden förhåller sig med lätthet 
till den utmanande tomten och organiserar den 
topografiska och programmatiska komplexiteten 
med en enkel struktur. Ett reguljärt rutnät på tomten 
fungerar som ett organisatoriskt ramverk. Detta 
pragmatiska rutnät ger en okomplicerad byggnad 
med en inbyggd framtida flexibilitet.
Trots de komplexa förhållandena på tomten är 
biblioteket lätt att orientera sig i, även för nya 
besökare. Likväl, utnyttjas tomtens naturliga 
karaktär och kvaliteter för att hjälpa till att skapa 
poetiska platser i byggnaden som kan upplevas 
med alla sinnen. De horisontella våningsplanen 
förskjuts över varandra för att skapa en diversitet av 
rumsliga upplevelser och siktlinjer inom och genom 
byggnaden. Biblioteket blir således mer än en plats 
för humaniora, konst och kultur. Pragmatiskt leder till 
poetiskt.   
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Tillgänglighet och mångfald 
Genom sin arkitektur främjar byggnaden aktivt 
en tillgång för alla. Det lätt sluttande landskapet 
mot Pelousen inviterar besökare in i byggnaden. 
Strategiskt placerade kärnor med hissar och trappor 
underlättar ett enkelt flöde genom byggnaden. 
Tillgänglighet handlar inte bara om rörlighet utan 
även om tillgången till upplevelsekvalitet oavsett 
behov, bakgrund och fokus. Bibliotekets utrymmen 
inbjuder alla besökare till att hitta en plats som de 
graviteras till och känner sig hemma i. 

Flöden och samband
Flöden för böcker, interna flöden och publika flöden 
är tydligt avgränsade för att säkerställa ett effektivt 
rörelsemönster av böcker, varor och människor 
genom byggnaden. Det nordöstra hörnet på 
entréplan inrymmer central logistikhantering för 
hela byggnaden och ger också en enkel tillgång till 
boklagret. Kulturella samlingar samlas i kluster och 
ställs ut på de lägre våningsplanen där de utnyttjar 
interna areal där lägre dagsljus är lämpligt. 

Boklagrets stora centrala volym används aktivt för 
att organisera utrymmena i biblioteket. 
Dess centrala placering möjliggör fri cirkulation 
och 360-graders utsikt runt byggnaden. Där det 
är möjligt samlas avgränsade rum runt boklagret 
för att öka flexibiliteten. Platser med sorl och prat 
– utrymmen för sociala möten och samarbeten – 
är grupperade i zoner mot söder. Biblioteket blir 
således tystare mot norr och när man rör sig genom 
byggnaden. 

Boklagret placeras något under marknivå för att 
frigöra utrymme på de två översta våningsplanen 
i biblioteket. På dessa våningsplan vill vi skapa en 
känsla av avskildhet med en speciell koppling till 
den vackra utemiljön som omger biblioteket, som 
om man befinner sig uppe bland träden.

Mot Pelousen och Näckrosparken
Byggnaden förhåller sig medvetet till den intima 
skalan av Pelousen mot campus i väster. De två 
sammankopplade volymerna i biblioteket bryter 
ner skalan på den stora byggnadsvolymen och 
placerar skickligt UB80 som den ”tredje boxen” 
i denna trilogi. Den minsta volymen förhåller sig 
till Näckrosparken och definierar det nordvästra 
hörnet medan den större volymen tillåts att dras 
in något och skapar således, med dess överhäng, 
campusets entréplats som lockar in besökare i 
byggnaden på ett naturligt sätt. Vi föreställer oss 
att UB80s fasad kan behandlas så att ett tektoniskt 
och arkitektoniskt släktskap skapas med det nya 
biblioteket. Graden av intervention undersöks i 
detalj i nästa fas och anpassas till budgetramen. 
 
Promenaden är en låg ramp som förbinder den 
existerande stigen i den nordvästra delen av 
tomten till campusets entré på våningsplan två, 
samtidigt som man förhåller sig till höjdskillnaden. 
Promenaden är ett mellanrum mellan park och 
bibliotek – en skyddad väg för flöden inom 
biblioteket, med visuella kopplingar till läsrummen 
för specifika kollektioner och till KvinnSam på 
våningsplan ett. 

Scenen och balkongen 
Vid ankomsten befinner sig besökarna i 
huvudlobbyn. Med kaféet som har utsikt över 
parken i det sydvästra hörnet och den huvudsakliga 
infopunkten på motsatt sida, är entrélobbyn hjärtat 
i biblioteket som ger både överblick och tillkomst 
till resten av byggnaden. De viktigaste elementen 
för cirkulationen i byggnaden är tydliga och synliga 
för att säkra en enkel orientering. Bibliotekets 
byggnadsvolym öppnar upp vertikalt mot öster 
och förankrar byggnaden mellan campus och 
stad. Balkongen är det stora terrasserade atriumet 
som sträcker sig från väst till öst och vidare runt 
byggnaden. Scenen är kopplingen mellan de två 
entréplanen och en plats med sin egen speciella 
identitet. En multifunktionell plats med aktivitet, för 
sammankomster såväl som vistelse, med den unika 
möjligheten att njuta av utsikten över Korsvägen.
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Entrézon/285 m2

2/Stort boklager
-  Tillåter relation till   
   UB80
-  Blockerar dagsljus  
   från norr 
   Passage mellan   
   byggnader
-  God logistik 

1/Mittemellan 
-  Direkt förbindelse   
   med  UB80
-  Goda    
   dagsljusförhållanden  
-  Inget flöde mellan  
   byggnader
-  Komplicerad logistik

3/Inuti 
-  Tillåter relation till   
   UB80 
-  Goda    
   dagsljusförhållanden
-  Passage mellan   
   byggnader
-  Tydlig uppdelning av  
   logistik
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- Böckerna tas 
emot i garaget och 
transporteras till 
varuhissen 

- Böckerna från boklagret, 
återlämningsautomaten 
och bokinkastet hanteras 
i Klarinzonen. I direkt 
förbindelse med publika 
avhämtningshyllor.

- Böckerna från garaget 
hanteras i Mediahållplatsen. 
De transporteras sedan 
vidare til boklagret eller de 
publika bokhyllorna

Etapp 1/
Befintlig byggnad 
rivs. Boktornet står 
kvar.

Etapp 2/
Det nya automatiserade 
höglagret byggs 
tillsammans med 
större delen av det 
nya biblioteket. Böcker 
flyttas från boktornet till 
det nya boklagret.

Etapp /
Det gamla 
boktornet rivs ned 
och den sista delen 
av biblioteket byggs 
ut. 
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Konstruktion och materialitet
Byggnadens reguljära struktur möjliggör för olika 
typer av bärande system som kan övervägas utefter 
budget och hållbarhetsmål, samt som stödjer en 
effektiv och snabb konstruktionsfas. Byggnaden 
kan med ett lyckat resultat konstrueras i betong, 
stål eller massivträ – eller med ett hybridsystem. Vi 
föreställer oss en träkonstruktion på denna tomt, i 
avvaktan på klargörelse kring markförhållanden och 
budget. De isolerade fasadpanelerna är avsedda 
att vara keramiska plattor – ett material med en 
känsla av tyngd såväl som lätthet i dess taktilitet 
och hållbara intryck. De keramiska plattorna kan 
behandlas med både matt och glaserad yta, vilket 
ytterligare speglar den dualitet projektet utforskar 
på de olika våningsplanen. Visualiseringarna visar 
vår intention att utforska en modulär fasad som gör 
det möjligt med off-site produktion. Den här idén 
kommer att utvecklas vidare i nästa steg tillsammans 
med noggranna digitala studier för dagsljus, naturlig 
ventilation och akustik, som utan tvekan kommer att 
resultera i en design som är variationsrik, dynamisk 
och poetisk – och som stärker byggnadens identitet 
som en kulturell mötesplats. De två entréplanen 
förses med en hållbar golvbeläggning, som 
betong med låg kolhalt, för att hantera tunga laster. 
Studieplatser och avskilda rum förses med golv i 
massivträ. Vi rekommenderar akustisk dämpning i 
taket och på vertikala ytor där möjligt, för att säkra 
en passande efterklangstid för de olika studie- och 
arbetsmiljöerna. Naturliga material bör användas 
i så stor utsträckning som möjligt för att säkra ett 
hälsosamt inneklimat och välbefinnande.  

“Det nya Universitetsbiblioteket i Göteborg 
omfamnar platsens dualitet och omvandlar detta till 
möjligheter. Det är en plats för samarbete, innovation 
och transformation.“
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