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Vy från Renströmsparken

SEKTION A-A    1:400

FASADUTSNITT    1:100VY FRÅN NORDÖST

KONTEXT

Vi vill skapa en byggnad som anpassar sig till den existerande kontexten och samtidigt tillför en nutida 

öppenhet till området. Även om biblioteket tillhör universitetet så tillhör åtkomsten till kunskap oss 

alla. Universitetsbiblioteket är områdets nya fyrtorn som markerar universitetet vid Renströmsparken 

och Korsvägen som en kreativ och demokratisk mötesplats för humaniora, kultur, konst och människor 

sinsemellan. Vi vill utnyttja tomtens nivåskillnad till att skapa ett öppet terrasserat landskap, som 

knyter ihop husets sidor och erbjuder ett vänligt och inbjudande rum i parken. Här ska alla finna 

sin egen plats att fördjupa sig på. Landskapet erbjuder på ett naturligt sätt varierade studiezoner, 

med olika öppenhet, avgränsning, rumshöjd och akustik. Här kan besökarna tillsammans eller enskilt 

finna det rum och den plats som skapar nödvändig ro till fördjupning men där de samtidigt är en 

del av gemenskapen. Göteborgs kulturbyggnader signalerar alla sin funktionella identitet och gör 

sig förståeliga i stadsrummet. Likt Konserthusets konsertsal, Stadsteaterns scentorn och Artistens 

lanternin, markerar det nya universitetsbiblioteket sin tydliga funktion i höglagrets boktorn som blir 

enkel att orientera sig efter. Ingångarna ska vara enkla att finna, det ska vara enkelt för medarbetare 

att ha överblick och det ska vara lätt att orientera sig även som förstagångsbesökare.

Området kring Götaplatsen och Renströmsparken har en stark identitet med stora solitära och 

fristående byggnader omgivna av de mindre husen i villastaden och de större sammanhängande 

kvarteren mot Södra vägen. Kultur- och universitetsbyggnaderna formar ett band från Götaplatsen 

i norr upp genom Renströmsparken mot universitetet. Rörelsen startar i Götaplatsens stora 

välavgränsade urbana rum, längs Artistens förmedlande övergång till Renströmsparkens gröna och 

frodiga parkmiljö mitt i vingslagen från Jubileumsutställningen. 

Trots de fristående placeringarna i parken vänder sig byggnaderna idag i stor utsträckning mot 

Näckrosen och framträder nästintill otillgängliga och anonyma från Korsvägen.

Den dramatiska och visuellt synliga placeringen på toppen av backen och närheten till Landeriparkens 

gamla och stora träd verkar inte utnyttjas fullt ut. Vi önskar skapa en byggnad som öppet och inbjudande 

vänder sig mot alla sidor, förmedlar och skapar en naturlig förbindelse mellan den livliga urbana 

Korsvägen, präglad av infrastruktur och storskaliga byggnader, till det gröna universitetsområdet och 

Renströmsparken som ligger stilla upplyft över staden.

Med detaljplanens intentioner om att skapa en tillgänglig och terrasserad väg genom Landeriparken 

möjliggörs en ny ankomst från Korsvägen som byggnaden ska understödja. Vi vill med projektet 

aktivera byggnadens alla sidor, platser och passager och bygga vidare på platsens potential.

Fasaden är designad som en ”unitized” elementfasad vilket gör installation och montage 

lättare samtidigt som det ökar kvaliteten. Detta innebär ett prefabricerat fasadsystem 

som produceras som färdiga enheter på fabrik och transporteras till byggplatsen för 

montering. Detta förbättrar kvaliteten och ytbehandlingen och förlänger därmed livstiden. 

Fasaden är designad så att dess geometri skapar självskuggning och behöver därför inte 

utvändig solavskärmning eller kraftig beläggning. Detta gör att glaset framstår som mer 

neutralt och har god färgåtergivning. Fasaddesignens kombination av glas och slutna fält 

bidrar även till en reduktion av glasyta vilket säkrar en god isoleringsförmåga samtidigt 

som man undgår överhettning inne i byggnaden men behåller en transparens genom 

huset. De slutna elementen är väl isolerade vilket säkrar ett gott inomhusklimat och i 

längden en hållbar byggnad. Fasaden utnyttjar strategiskt placerade element för naturlig 

ventilation som kan öppnas varma dagar så att temperaturen kan kontrolleras. Dessa 

ventilationselement kan dessutom utnyttjas till nattavkylning där utgångstemperaturen 

vid gryning är lägre och energi till kylning minimeras. Aluminiumramarna som används till 

fasadelementen är “cradle-to-cradle”-certifierade och producerade av 75% återvunnet 

aluminium. Det betyder att CO2 -avtrycket endast är 2kg/kg producerat aluminium. 

1. Grön karaktärsfull port till området.

3. Trappsteg för passage och vistelse.

2. Terrasserad ytor för vistelse, 
plantering och utsikt.

4. En sammanhängande beläggning 
med definierade zoner.

LITTERATEN

LANDERIPARKEN

KORSVÄGEN

RENSTRÖMSPARKENPELOUSEN

KULTURARV

PUBLIKA 
SAMLINGAR

ARKIV

KONTOR

EXTERNT

LITTERATEN



TRAPPA MED
SITTPLATSER

SITTPLATSER 
I TERRÄNG

HOVRÄTTEN

A

A

PLAN 2    1:400

Tomtens båda nivåer knyts ihop av ett 
landskap som bildar bibliotekets publika 
delar. Detta bildar flera möjligheter att röra 
sig mellan byggnadens entrénivåer.

FASAD

PLAN 6
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PLAN 3-6

HÖGLAGER

PLAN 0-2

Höglagret placeras över det terrasserade 
landskapet som ett orienterbart element 
och så att en ohindrad genomsikt genom 
byggnaden behålls.

Byggnaden kläs i en semitransparent fasad, en ny 
tolkning av omkringliggande bebyggelse och viktiga 
kulturbyggnader i området. En volym defineras där 
boktornet bildar ett landmärke på platsen. I volymen 
skärs ett snitt ut med full transparens till bibliotekets 
publika ytor.

På taket placeras en bokpaviljong och en planterad 
takterass anläggs som knyter ihop de båda 
grönskande sidorna av huset. Paviljongen kopplas 
till de publika våningarna med en offentlig trappa 
som bildar en vandring upp i byggnaden längs 
boktornet.

FASAD MOT ÖST (1:400)

AXONOMETRI PROGRAMAXONOMETRI AXONOMETRI FLÖDE

ARKITEKTONISKT KONCEPT

TEKNISKA LÖSNINGAR

DET TERRASSERADE LANSKAPET

Byggnadens bas bearbetas som ett terrasserat landskap med platåer, nischer och fickor. 

Höglagret lyfts därför upp så att landskapet flyter obehindrat och skapar fri visuell och 

fysisk tillgänglighet över hela ytan. Från den översta nivån vid entréplanet kan man 

överblicka biblioteksrummet och den vackra utblicken genom Landeriparkens stora 

trädkronor mot Korsvägen. Landskapet kopplat ihop byggnadens båda entrénivåer och 

ger möjlighet att ta sig mellan dem på olika sätt.

SKOGEN

Byggnadens huvudkonstruktion är ett enkelt pelargrid utfört i limträ som skapar en 

lugn grundrytm i rummet. Pelargridet har överskådligt spann som säkrar en hög grad av 

flexibilitet i rumsutformningen och säkerställer även en förnuftig, enkel och ekonomisk 

konstruktion av byggnadens stomme. 

Träet är det främsta materialinslaget i interiören, inger ro och kopplar till en tradition av 

Göteborgska träinteriörer som Gunnar Asplunds Rådhus och Konsertsalen i Nils Einar 

Erikssons Konserthus.

Vi vill skapa en hållbar och ansvarsfull byggnad med lång livslängd och ett minimerat CO2-avtryck genom att använda 

hållbara material- och konstruktionsprinciper väl avvägda i förhållande till deras funktionalitet. Betong, som har det 

största klimatmässiga avtrycket, används uteslutande där det är meningsfullt, som fundament och mot terräng, stål 

där stor last från höglagret ska bäras och trä, som det absolut minst klimatbelastande materialet, i den övergripande 

huvudkonstruktionen i form av limträ och CLT. Den utvändiga klimatskärmen som beskyddar den invändiga 

träkonstruktionen utförs i skärmtegel för att utnyttja tegelmaterialets robusta och underhållsfria yta men som använder 

mindre bränningsenergi än traditionellt massivt tegel.  

Byggnadens föreslås uppföras i massivträkonstruktion med golvuppbyggnad i CLT understött av balkar och pelare 

i limträ placerade i ett typisk grid på 8 x 8m. För att uppnå de akustiska kraven för en byggnad som denna föreslås 

en betongpågjutning som när den agerar kompositmässigt med CLT-golvet även möjliggör en minskning av 

HÖGLAGRET

Höglagret är upplyft över det terrasserade landskapet och markerar sig tydligt i 

byggnadens profil. Interiört är tornet utskuret från byggnadens bjälklag och upplyses av 

ett stort överljus från taket. På detta sätt tydliggörs den stora boksamling som är hjärtat i 

biblioteket. Den vertikala cirkulationen, som ger åtkomst till byggnadens övriga våningar, 

är knuten till tornet så att man rör sig längs med boksamlingen. Höglagret är utfört i en 

robust stålkonstruktion och inklätt i glas som ger möjlighet för direkt insyn i hyllsystemet.

FASADEN

Fasaden är en taktil yta med stor reliefverkan, en modern tolkning av de existerande 

kulturbyggnadernas tydliga ljus-och skuggspel. Den är en lätt fasad med isolerat 

skärmtegel i den karaktäristiska Göteborgska gula nyansen växlat med glasytor i tre 

lager energiglas. Glaspartierna är placerade långt in i fasaden så att djupet skapar en 

effektiv solavskärmning. Fasadytan är utskuren i terrängvåningen så att det skapas 

en inbjudande öppenhet från alla sidor av byggnaden in till det varma träbeklädda 

terrasserade landskapet.

trämaterialets totala tjocklek. Stödbalkarnas maximala höjd i ett typiskt golv är 750 mm. Fördelen med att använda 

CLT är att det är ett hållbart material med låg halt av inbäddat koldioxid. Initiala beräkningar för denna byggnads 

specifika konstruktionslösning indikerar att det medför upp till 30% minskning av inbäddat koldioxid jämfört med en 

betongkonstruktion och upp till 40% minskning jämfört med en stålkonstruktion för strukturen under hela livscykeln. 

Med tanke på att timmer är ett lätt material jämfört med andra konstruktionstyper blir materialåtgång för grundläggning 

också lägre vilket möjliggör vidare minskning av inbäddat koldioxid och kostnader. 

Med tanke på timmerprodukternas fallenhet för prefabricering kan ytterligare fördelar genomföras i form av tid- och 

energireduktion på byggplatsen och därmed minskning av byggplanering och kostnader. Materialets inneboende 

höga kvalitet innebär också att det kan utgöra den slutgiltiga ytbegandlingen vilken minskar behovet av ytterligare 

behandling av innertak och väggbeklädnad vilket leder till en mer kostnadseffektiv, hållbar och positiv arbetsmiljö.
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Byggnaden är disponerad med två huvudingångar, en på plan 2 mot parken och en på plan 0 mot 

Korsvägen på den nya plats som uppstår i mötet mellan Lundgrensgatan och Johannebergsgatan.

Ingången mot parken, placerad på plan 2 i byggnadens sydvästliga hörn vänt mot Humanisten 

och det existerande biblioteket skapar en naturlig ankomstplats samtidigt som ingången syns 

väl från Renströmsgatan och parken. Vid denna ingång finns entrézon med café och utställning.

När man träder in möts man av caféet som ligger i ett öppet sammanhang med blickar genom 

huset och en öppen balkong mot bibliotekets infozon. En stor sittrappa i caféets vänstra sida 

kan användas till arrangemang och utställning i förbindelse med caféet. Trappan avgränsas mot 

biblioteket av en rad mötesrum som tillhör biblioteket men via glasväggar skapas en visuell 

förbindelse mellan bibliotek och entrézon. 

Caféets kök är placerat på höger sida och kan lätt avgränsas. Från caféet leder en stor trappa 

ned till bibliotekets infozon på plan 1. Denna trappa kan stängas av via ett skjutparti vid olika 

öppningstider men kommer vid de flesta tillfällen stå öppen. 

Infozonen är utformat som ett stort inbjudande och ljust rum med en centralt placerad infodisk 

varifrån det är utblickar mot café, bibliotek samt den andra utgången på plan 0 mot Korsvägen 
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och iscensätter höglagret som en viktig del av biblioteket. 

På plan 3 finner man kulturarvsdelen. Dess publika ytor är placerad på en öppen balkong ut mot 

trapprummet och de mindre publika delarna ligger söder om höglagret. I det nordvästliga hörnet 

finner man den tysta läsesalen vilken genom sin tillbakadragna placering säkerställer den lugn 

och ro som krävs för en sådan funktion. I det nordöstliga hörnet ligger konferensrum som kan 

användas av både kontorsdelen såväl som andra brukare av huset.

På plan 4 är bibliotekets kontorsdel placerad. Här ligger arbetsplatser placerade ut mot fasaden 

så att goda dagljusförhållanden säkerställs och mötes- och pausrum är placerade centralt i mitten 

av våningsplanet. Söder om höglagret ligger de mindre öppna funktionerna.

Ytorna för extern uthyrning ligger på våning 5 över bibliotekets kontorsdel så att det är möjligt att 

bibehålla en god förbindelse om bibliotekets kontorsdel expanderar men där det samtidigt kan 

skapas privata ytor för en eventuell extern hyresgäst. 

Service- och godsmottagning är placerat på plan 0 med infart från Lundgrensgatan och 

Johannebergsgatan. En central korridor leder från godsmottagning till en större hiss som har 

förbindelse med alla övre våningsplan.

MERÖPPET

En del av de publika samlingarna kan hålla meröppet. Det är möjligt att skapa en mindre ingång 

till biblioteket från caféets sittrappa genom raden av mötesrum. Här skulle det kunna installeras 

en trapphiss för rörelsehindrade. Området på plan 2 kan avskärmas via ett skjutparti från plan 

1. Den tysta läsesalen på plan 3 inkorporeras i meröppet genom att man håller delen av trappan 

som leder till plan 3 öppen med stänger av kopplingen vidare upp i huset via ett skjutparti.

VIDAREUTVECKLING

Vi ser möjlighet till att förslaget kan bearbetas vidare i förhållande till rumslig disposition av 

de övre våningsplanen, vilka arkiv som placeras nederst i huset och vilka som kan flyttas upp. 

Entréernas utformning kan detaljeras vidare och vi ser också möjlighet till att skapa en förbindelse 

till den existerande byggnaden i syd. Dessutom rekommenderar vi att det byggs 2-3 våningar på 

den existerande byggnaden, eventuellt med en inre ljusgård så att byggnaderna ingår i medvetet 

sammanhang. De tankar kring tekniska lösningar och hållbarhetsaspekter som presenteras kan 

även de definieras och konkretiseras vidare.

som förbinds med infozonen via en trappa och hiss. Klareringszonen ligger i nära förbindelse 

med handledningszonen och är via en bokhiss förbunden med det ovanliggande automatiska 

höglagret så att det lätt kan hämtas böcker ner till sortering och vidare ut till brukarna. 

Återlämningsautomaten är placerad nära klareringszonen med en lucka från trappan upp till 

caféet så att man kan återlämna böcker utanför bibliotekets öppningstider. Det är dessutom 

placerat ett bokinkast i fasad vid sidan av huvudingången som är kopplad till klareringszonen 

under. GU:s servicecenter ligger i förbindelse med både ingången mot Korsvägen och infozonen. 

Från infozonen är det ingång till bibliotekets publika samlingar och studiezoner som ligger i en 

öppen, terrasserad rumslig förbindelse fördelat på plan 0, 1 och 2. Denna del av biblioteket är 

utformad med stor variation i rumshöjder och innehåller öppna zoner, mer avskärmade zoner 

såväl som helt slutna rum. Längs fasaden och balkongerna är läsplatser placerade och ett varierat 

möblemang delar in rummet i olika miljöer. 

Från bibliotekets plan 2 är det en urskärning i de ovanliggande bjälklagen som skapar åtkomst 

till de övre våningsplanen och samtidigt skapar sikt längs med det blottade automatiserade 

höglagret. Över det centrala trapprummet är det ett stort takljus som skänker trappan dagsljus 
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