
Utforskaren
Ett stolt fristående bibliotek som 
annonserar sig mot staden och 
tydligt exponerar och kommunicerar 
sitt innehåll. Byggnaden är öppen 
mot sin omgivning och erbjuder 
miljöer, livliga och lugna, där staden 
och akademin kan mötas.

Hus i park

Tillsammans med Gamla 
Hovrätten och UB80 bildar 
Utforskaren en ensemble av 
tre fristående kvadratiska 
byggnader med olika innehåll 
öster om Renströmsgatan. 
Den ursprungliga tanken 
med universitetsbyggnader 
placerade i parken förstärks.

Huset placeras på avstånd 
från sin granne. Genom att 
inte linjera med den befintliga 
byggnadens fasader blir det 
en tydlig egen individ. 

Utforskaren I

Interiört koncept

Utforskarens interiör har genomgående lugn och 
sober utformning med vitlaserat trä och neutrala 
färger.

Pärlbandets utvalda rum blir tydliga målpunkter 
i biblioteksbyggnaden som skapar variation och 
orienterbarhet. De har alla sin egen speciella 
atmosfär, kännetecknad av varma kulörer med 
specifika ytskikt och möbler.

Mot staden 

Utforskaren tecknar sig med resning, skarpskuren form och 
ljus kulör tydligt från Korsvägen. Det stora fasadmotivet med 
pärlbandet blir särskilt spännande på natten när det lyses 
upp inifrån. På nära håll möter byggnaden staden på ett 
stadsmässigt sätt med en öppen bottenvåning och en tydlig 
entré och publikt innehåll mot den nya gatan och torget.
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STRUKTUR

Byggnaden har en robust struktur, rustad för förändringar på kort och lång 
sikt. Den generella strukturen är en viktig hållbarhetsaspekt om man ser till 
byggnadens hela livslängd. 

Runt kärnan byggs ett generellt system av bjälklag och pelare i massivträ, 
7.2 x 7.2 x 4 meter. Detta skapar 15 respektive 10 meter djupa ytor med god 
dagsljusförsörjning vilket ger maximal flexibilitet i planlösningen. 

De strategiskt placerade hissarna i kärnan programmeras för att tillgängliggöra 
eller begränsa åtkomst till de publika och icke publika delarna av biblioteket. Runt 
husets kärna finns en cirkulationszon med publika trappor och breda gångstråk 
vilket lämnar ytorna och rummen kring fasaden ostörda.

7.2 m

7.2 m

3. Det östra hörnet byggs färdigt 
samtidigt som staden bygger den 
nya gatuförbindelsen och torget. Den 
nedre entrén kan tas i bruk. Biblioteket 
står färdigt.

4 m

2. Hela huset, förutom sex moduler i 
det östra hörnet kan byggas. Under 
mark kan tekniska utrymmen och 
arkiv färdigställas. Huset kan tas i 
bruk till 80%. Böckerna flyttas över 
och boktornet rivs varsamt, förutom 
skyddsrummen som bevaras.

1. UB50 rivs varsamt. Södra fasaden 
mot UB80 bevaras, och dess nya 
utsida tilläggsisoleras och bekläs 
med återvunnet tegel från den rivna 
byggnaden. Boktornet med sitt 
innehåll av böcker bevaras.

Höjden på byggnaden och utbredningen mot öster 
överstiger detaljplanen något. Släppet mot UB80 har 
prioriterats. Byggnaden har fått en källarvåning för att 
begränsa höjden.

FASAD

Trästommens modularitet återspeglas i fasadens uppbyggnad genom en rationell 
och regelbunden fönstersättning. I varje modul sitter ett kvadratiskt fönster 
med bröstning. Vid de större, dubbelhöga utrymmena är fönsterpartierna mer 
generösa. Balansen mellan tät vägg och glasarea är väl avvägd utifrån flera 
aspekter som exempelvis dagsljus, energi och gestaltning.

Fasaden är uppbyggd av lätta prefabricerade enheter med en beklädnad av, för 
den här byggnaden, speciellt framtagna glaserade keramiska plattor. Plattornas 
mönstersättning och reliefverkan för tankarna till bokryggarna i bibliotekets hyllor. 
Fönster- och entrépartier utgörs av trä i så lång utsträckning som möjligt och 
kontrasterar fint till de keramiska plattorna. 

Bokhylle-
mönster

Keramiska 
plattor

Träkarmar
Fasadmoduler

4 m

3.6 m

En ny koppling mellan Pelousen och Korsvägen 
bildas genom det trappande stadsrum för gående 
som skapas mellan Utforskaren och UB80. I 
fortsättningen av stråket söder om biblioteket 
finns en torgyta utformad som en shared space 
på en terrass ovanför staden. Härifrån går det att 
fortsätta nedåt i trappor genom Landeriparken och 
vidare till Korsvägen. I anslutning till torgytan finns 
cykelparkering och parkering för bilpoolsbilar.

Mot campus och mot Gamla Hovrätten bevaras 
och utvecklas parken. Den nya byggnaden får ett 
direkt möte mot det gröna, som kontrast med det 
byggda stråket söder om byggnaden.

Biblioteket har två entréer - mot campus och mot 
staden - som förbinds av det invändiga trappande  
entrérummet som vänder sig mot stråket mot 
UB80. Vid den nedre entrén, mot det nya torget, 
finns också möjlighet att hyra ut en butikslokal.

Byggnadens entré mot campus ligger i 
hörnet närmast Humanisten. Leveranser och 
avfallshantering hanteras i det norra hörnet, så 
långt från de stora publika flödena som möjligt.
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Utforskaren II

ETAPPINDELNING

GENERALITET
Modulär utformning med generell 
pelarstruktur och våningshöjd bidrar till 
byggbarhet och flexibel användning. Den 
tillåter framtida ändringar av byggnadens 
innehåll och utformning.

EFFEKTIVITET
Central placering av bokroboten och 
vertikal service skapar ostörda ytor runt 
kärnan. Dagsljus flödar in i byggnaden från 
alla håll vilket tillåter effektiv och flexibel 
användning av alla ytor. 

IDENTITET
Diagonalt genom byggnaden finns ett 
utvalt pärlband av rum med karaktärsfull 
gestaltning och dubbelhög rumshöjd. 
Pärlbandet avtecknar sig på ett inbjudande 
sätt på alla fasader och beskriver en inre 
rörelse genom biblioteket.

TYDLIGHET
All vertikal kommunikation och service 
(hissar, schakt, utrymningstrappor, 
våtutrymmen) placeras runt den centrala 
kärnan. Runt kärnan finns en zon för 
horisontell kommunikation på varje plan.

HÅLLBARHET
Det nya biblioteket certifieras med 
miljöbyggnad silver. Det innehåller hållbara 
material som skapar en god inomhusmiljö. 
Trästommen minskar klimatpåverkan. Den 
välisolerade fasaden släpper in mycket 
dagsljus. Byggnaden producerar energi 
med solceller på taket.

Huvudkoncept

Platsen

Hållbarhet och teknik
MILJÖBYGGNAD
Värmeeffektbehov och energianvändning
Byggnaden har en kompakt och rationell volym med endast fyra hörn. 
Omslutningsarean blir relativt liten och köldbryggorna minimala. Detta 
skapar goda förutsättningar för optimering av energianvändning samt 
minskar värmeeffektbehovet.  Fasaden består av minst 40% tät vägg som är 
välisolerad. Fönster har bra energiegenskaper och solavskärmningen minskar 
värmeinstrålningen. 

Förnybar energi
Byggnaden producerar el från solenergi. Nästan hela takets yta är reserverad 
för solceller. Dessa monteras i kombination med gröna tak för bästa effekt då 
kombinationen hjälper till med att kyla ner paneler under varma perioder och 
öka deras verkningsgrad. Gröna tak fördröjer dessutom dagvatten och bidrar till 
ekologisk mångfald. 

Dagsljus
Bokrobotens centriska placering i byggnaden lämnar ytor längs fasaderna med 
optimalt djup för god tillgång till dagsljus. I princip alla lokaler i byggnaden har 
bra förutsättningar för tillgång till dagsljus och utblick. 

Stommen och grundens klimatpåverkan
För byggnadens stomme är valet av massivträ självklar då detta material är det 
bästa utifrån ett livcykelperspektiv. Bjälklagen är lätta att byta ut eller komplettera 
i framtiden. Trä kan återanvändas och dessutom binder det koldioxid under hela 
användningstiden.

Vissa delar som inte passar för träbyggande utförs i betong med inslag av 
återvunnet material från UB50. Det gäller vertikala schakt runt bokroboten och 
vissa delar under marknivån. 

Korta transporter för samtliga byggmaterial ska beaktas.
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PROGRAMMETS ORGANISATION

Byggnaden har huvudsakligen en horisontell organisation där programfunktioner 
effektivt organiseras på så få våningsplan som möjligt för att skapa goda rums- 
och flödessamband och skilda ljudzoner.

Entréutrymmen

De två entréplanen är de mest publika och kopplar samman den högre gatunivån 
mot Näckrosdammen och den lägre gatunivån mot Korsvägen med en generös 
trappa. I entrézonen mot Korsvägen möts besökare av cafét. Trappan kan 
användas som läktare och caféytan som scen. På den nedre entrévåningen är det 
möjligt att skapa en koppling till UB80. 

I byggnadens entrézon mot Näckrosdammen placeras GU servicecenter och 
bibliotekets utställningsyta. Innanför ligger bibliotekets infozon med tillhörande 
funktioner.

Kulturarv

Från bibliotekets infodisk är det lätt att hänvisa besökare vidare till kulturarvs 
läsesalsexpedition, Kvinnsam, GU servicecenter mm. På det övre entréplanet 
ligger de publika och administrativa delarna av kulturarv. I närheten av valvet 
ligger bibliotekets lasthiss med direkt koppling till raritetskammaren på plan -1. 

Publika samlingar

Från infozonen leds besökare vidare upp till bibliotekets tre våningar med publika 
samlingar. Vandringen genom dem blir en spännande upplevelse. Dubbelhöga 
rum kopplas samman med trappor och spänger och bildar ett pärlband av 
sammanhängande ytor med varierande uttryck. De övriga ytorna i de publika 
samlingarna är uppdelade i olika ljudzoner och innehåller utöver publika bokhyllor 
även läsplatser samt studie- och grupprum.

Meröppet

Entrén till biblioteket under meröppettider är densamma som under ordinarie 
öppettider. Under meröppettider skiljs infozonen fysiskt av så att tillgång till 
utvalda trappor och hissar endast finns för behöriga. Huvuddelen av meröppets 
program är placerat i pärlbandets rum som när bibliotekets är stängt är avskilda 
från övriga delar av de publika samlingarna.  

Automatiserat höglager

Innehållet i bokroboten exponeras genom stora glaspartier och skapar ett 
spännande och dynamiskt inslag i interiören. Lagret är drygt tolv tusen 
kubikmeter. Klareringszonen och bandet till roboten är placerade på övre 
entréplanet intill infozonen.

Kontor och externt

På de två översta våningarna ligger bibliotekets kontor och här finns också ytor 
som kan hyras ut till externa hyresgäster. Kontorets mediahållplats och pliktarum 
ligger nära lasthissen som landar i bibliotekets godsmottagning. På översta 
kontorsvåningen finns access till en stor takterrass.

Teknik, logistik och arkiv

Den höga nivåskillnaden på 6 meter mellan entréplanen ger möjlighet för en 
lastbil att angöra till ett garage i bibliotekets norra hörn för skyddad in- och 
utlastning. Ett obrutet varuflöde från godsmottagningen på det nedre entréplanet 
möjliggörs genom att utrymningsvägarna från kärnan förläggs på en mellannivå. 

I de mörka delarna av det nedre entréplanet ligger GU arkiv, slutna magasin, 
kartrum och specialsamlingar. I dessa rum, i synnerhet i GU arkiv och slutna 
magasin, nyttjas den höga våningshöjden genom att inredas med tvåvånings 
kompaktarkivhyllor.

Tekniska utrymmen ligger i bibliotekets källarvåning liksom kopplingen till det 
befintliga skyddsrummet.

Framtida flexibilitet

Den generella strukturen gör det lätt för biblioteket att växa eller krympa. Det går 
att lägga till yta från den externa ytan både till kontor och bibliotek. Blir biblioteket 
mindre kan större yta i den övre delen av byggnaden göras extern. 

VIDAREUTVECKLING AV FÖRSLAGET

•	 Studera om det ur stadsbyggnadsperspektiv är möjigt att höja byggnaden en 
våning och ta bort källaren, om mer ljus yta är önskvärd

•	 Studera UB80s nya fasad, och vidareutveckla stadsrummet mellan husen

•	  Fördjupad utredning kring de tekniska förutsättningarna för trästommen

•	 Studera vilka delar av UB50 som kan åtranvändas i projektet

•	 Vidareutvecklad studie kring solavskärmning och andra tekniska system 
relaterade till hållbarhet.
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Utforskaren III


