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Det nya Universitetsbiblioteket i Göteborg är en bro mellan Campus och Stad - visuellt, fysiskt och intellektuellt. Biblioteket, som sträcker 
sig mellan två olika skalor och sammanhang, står högst upp på höjden som en plats för möte, innovation och idéutbyte. Byggnaden 
inskriver sig i landskapet mot campus och reser sig mot staden -  ett modernt landmärke som markerar universitetets närvaro i den 
utvecklande dynamiska stadsbilden mot Korsvägen såväl som för medborgarnas kollektiva kulturella medvetande.

De två sammanhängande boxarna bryter medvetet ner skalan på den stora volymen för att initiera en dialog med platsens dubbla 
karaktär - intimt och varsamt mot Pelousen och stigande mot Landeriparken. Ingången mot Korsvägen respekterar Landeriparken och 

öst-västliga riktning med en gångväg genom parken - något som bör utvecklas varsamt och i samarbete med staden.

Passagen mot UB80 är utformad som en intern gata som visuellt förlängs in i det nya biblioteket till Scenen och vice versa. Detta möjliggör 

externa entrén till norr markeras av ett eget modest torg som fullbordar en 360 graders upplevelse runt tomten.

Det automatiserade höglagrets stora centrala volym används aktivt för att organisera utrymmena i biblioteket. Dess centrala läge 
minskar våningplanens djup, möjliggör fri cirkulation och ger 360 graders utsikt från byggnaden. Viktigast av allt, är att det öppnar 
upp för byggnaden att samverka med dess omgivning på ett meningsfullt sätt och dra nytta av dess framträdande centrala läge på 
kulturaxeln mellan Göteborgs kulturhjärta, Artisten och Humanisten. “Promenaden” ses som en gren av denna kulturella axel - en plats 
att visa upp vad biblioteket har att erbjuda och bjuda in besökare och förbipasserande.

Byggnaden är medvetet öppen och transparent på den väst-östra axeln för att stärka de fysiska och visuella förbindelserna från 
campus till stad.

Balkongen syftar till att fånga den grundläggande energin som är inbäddad i en institution för högre utbildning och att göra den 
påtaglig. Den väcker en känsla av välkomnande, mångfald och möjlighet. Det är bibliotekets bankande hjärta - ett utrymme att samlas 
i och kanske ännu viktigare en del av ett större, levande och mångfaldigt samhälle. I en institution som syftar till att vara ett hem för 
så många olika funktioner och användare - akademi, nätverk och partnerskap - är det viktigt att ha ett gemensamt utrymme för att få 

 är förbindelsen mellan de två entréplanen och en plats med sin egen speciella identitet. Det är en mångfunktionell plats för 
aktivitet och samlingar såväl som för fasta program, här ges även unika möjligheter för vyer mot Korsvägen. Scenen kan programmeras 

Hissar och trappa för huvudkommunikation placeras centralt i byggnaden för en intuitiv vertikal kommunikation. Med ett lätt och elegant 
utseende blir de byggnadens vertikala ryggrad.

samarbete, samt de akustiskt isolerade utrymmena för fokuserat arbete, läsning och möten. Detta med bibehållna visuella kopplingar 
till omgivningen. Tack vare de spridda och överlappande terrasserna känns Balkongen fortfarande intim med en starkt relation till den 
mänskliga skalan utan att förlora sin känsla av öppenhet. Naturliga material dominerar och en nyanserad belysning stödjer användarnas 

Pragmatiskt och logiskt på det sätt de olika funktionerna är organiserade, söker biblioteket efter en lekfullhet och poesi i sin arkitektur. 
Byggnaden är öppen, inbjudande och lätt att orientera sig i med överraskande rumsliga upplevelser som glädjer sinnena. Det nya 
universitetsbiblioteket i Göteborg omfamnar platsens dualitet och gör dem till möjligheter. Det är en plats för samarbete, innovation och 
transformation.

Från den stora stadsskalan till den intima park-
skalan/360 utsyn för biblioteksetager  

Byggnaden indskriver sig i den 
omkringliggande kontext
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 Tydlig gräns mellan Boklogistik/24h bookdrop på Vån. 01. På Vån. 02 är det både 

Byggnaden med dess utformning relaterar till den intima skalan av Pelousen / Näckrosparken. Den större volymen är nedsänkt; landskapet 
sluttar upp och Promenaden, försedd med skyltfönster med små utställningar, leder besökare in i byggnaden.

till resten av biblioteket. Platser för huvudkommunikation är tydligt synliga för en enkel och intuitiv orientering. Boklarm är placerade med 

Kunskapstorget kan stödja olika aktiviteter och program under en dag, en vecka eller ett år, vilket skapar nya möjligheter för tvärvetenskapligt 

stödfunktion för lärosäten för högre utbildning, något som kompletterar de dedikerade forsknings- och inlärningsområdena med hög fokus.

Siktlinjer mot höglagret och siktlinjer till inlärningsplatser och böckerna på de övre terrasserna, resulterar i en tydlig känsla av platsskapande, 
identitet och syfte omedelbart vid ankomst. Bibliotekets volym öppnas vertikalt upp mot öster och blir en länk mellan campus och stad 
som lockar besökare in i byggnaden. Balkongens horisontella plan överlappar varandra och avslöjar Göteborg. Det är här Humanoria, 
Konst och Kultur samlas som en dynamisk helhet - med en arkitektur som öppnar upp för nya idéer och positivitet.
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biblioteket, personal och extern hyresgäst Flöden är separerade och fungerar utan överlappning

Med sin skala och sitt arkitektoniska uttryck relaterar de fyra entréerna till sitt nära sammanhang på något olika sätt: De leker med 
idéer av skalan (Korsvägen vs. Näckrosen), med mellanrummet (den akademiska promenaden) och med det privata utrymmet (lobby för 
externa funktioner), samtidigt som de skapar starka visuella och programmatiska kopplingar mellan inne och ute. Livet inne i byggnaden 
sträcker sig ut medan campus och staden bjuds in.

Kulturarv sträcker sig över de två entréplanen. Det förankrar biblioteket mot Korsvägen på Entreplan 01 med KvinnSam och läsrum, samt 
mot campus med utställningsområdena placerade intill Näckrosparkens entré och caféet. Det är en inbjudande plats för akademin och 
samhället i stort som når ut till omgivande campus och staden. Med sin egen KulturarvTorge t och dess interna trappa, vävs Kulturarv 
in i bibliotekets lärande- och sociala landskap, samtidigt som det uttrycker sin egen sammanhängande rumsliga identitet som stärker 
tvärvetenskaplig forskning och de speciella samlingarna . För större evenemang och konferenser kan Kulturarv aktivera den intilliggande 
Kunskapstrappan och torget som sträcker sig över tomten från campus till staden. Ytterligare en entré till biblioteket på Entreplan 01 kan 
övervägas för en mer direkt ingång för gäster och visningar av den privata samlingen.

 

Den extra rumshöjden i Entreplan 01 kan rymma en hög och kompakt lagringsenhet vilket  minskar ytkravet för kompakt lagring med ca 
40%. Detta öppnar upp för möjligheten att antingen minska det totala fotavtrycket eller tilldela detta utrymme andra funktioner - till 
exempel för läsning / inlärning, digitalt makerspace eller extra lager.
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Meröppet placeras medvetet intill och med sikt över Kunskapstorget. Det är lättillgänglig från huvudcirkulationen och har en ökad 
synlighet för att stödja en säker och bekväm studieplats efter öppettiderna.

Personalområdena placeras i hjärtat av byggnaden. Vi ser för oss en dynamisk arbetsplats där all personal kan hitta sin funktionella plats 
och atmosfär som passar deras uppgift, humör och personliga preferenser, precis som eleverna kan göra i biblioteket.

När man rör sig bort från kanten av Balkongen förändras atmosfären märkbart. Det vertikala voluminösa utrymmet blir mer horisontellt 

för studenter och forskare att studera och samarbeta på en mycket speciell plats med tillgång till en takterrass och horisonten - som om 

det utrymme för idéer.

Den öppna våningsplanen ger en 360-graders utsikt till omgivningen, vilket stärker kopplingen till dess sammanhang och platsens 
närvaro. Den vertikala huvudkommunikationen, kluster av grupprum och andra servicefunktioner som skåp placeras noggrant för att 

Platser för fokuserat individuellt arbete och grupparbete placeras som ”oaser” bland bokhyllorna såväl som i periferin. Biblioteket hyllar 
böcker, artefakter samt teknik genom att kombinera det digitala med det fysiska. Det är ett mångsidigt lärandelandskap som ger eleverna 

Balkongen skapar en aktiv rumslighet/Biblioteket får 
två fria etager med utsyn till staden och parken

Personalen har 
enkel åtkomst till både de nedre och övre etagerna/ De är i 
husets hjärta

Byggnaden vänder sig 360 grader 
till sin kontext

Meröppet/Från Vån. 01 - 04 skapar Meröppet aktivitet och liv 
upp genom huset

Mellan böckerna skapas det olika typer av 
studiemiljöer/Plats till grupparbete och individuell fördjuning
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Det nya universitetsbiblioteket är utformat för evolution, som alla framtida bibliotek bör. Med olika möjligheter för utveckling inom alla 
aspekter av dess design. Dessa apekter bör undersökas i nära dialog med användare och intressenter i framtida faser - inom ramen för 
vision, kvalitet/byggbarhet, budget och hållbarhet.

eller ett hybridkonstruktionssystem bör testas mot budgeten, det arkitektoniska uttrycket och ramen för hållbarhet.  Modellering 
och analys av miljöaspekter kommer att leda till en framtida utveckling för optimal prestanda - vilket driver utformningen av öppna/ 

genom design för tillverkning. De arkitektoniska förbättringarna för UB80 kan ses över i koordination med biblioteket för att utforska 
synergier. Det nya bibliotekets success är dock inte beroende av en gemensam designlinje. De kan samexistera som två olika byggnader, i 
dialog med varandra. Disposition / 
funktionella relationer. Att tilldela de två översta våningsplanen med den bästa utsikten till ”biblioteksfunktionerna” har dess fördelar och 
symboliska värde. Dessa våningsplan kan dock bytas till personalfunktioner eller till och med externa funktioner, om det är gynnsamt för 
operativa och ekonomiska skäl. Meröppet kan komprimeras ytterligare. Ett utrymme för extern uthyrning kan så småningom ges plats på 
Entreplan 01 med utsikt mot Landeriparken. Olika volymer kan utforskas för höjlagre t baserat på önskad prestanda. Detta är några av 
de punkter som kan tas upp och kräver en öppen dialog med interessenter för att på ett meningsfullt sätt prioritera framtida funktionella 
och operativa behov.

Om det är önskvärt Om det är önskvärt kan Meröppet 
komprimeras så att Vån. 04 också är stängt på kvällen

Gemensamma områ den och studeplatser 
är placerat mot atriumet delvist avskärmat med glasväggar för 
ljudisolering. Kan avskärmas ytterligare ift. den fortsatta process 

Med hjälp utav digitala analyser med fokus på solljus 
och klimat kommer fasaden att vidareutvecklas egen ingång kan utvalda hisschakt förlängas och därmed ge 

exklusiv tillgång
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Värmeåtervinning genom luft till vatten/

Fönster utförs med kammrar som sörjer 
för att frisk luft dras in och varm luft 
dras ut og bort från byggnaden, vilket 
sänker byggnadens kylbehov

Dagsljus/

Fasaden är försedd med stora glasytor 
som säkrar goda dagsljusförhållanden 
utan att kompromissa möjlig över-
hettning

Soluppvärmning/

Fönsterpartierna förses med integrerad 
solavskärmning så att överhettning inte 
uppstår

Naturlig ventilation/öppningar i fasad

Fönster i fasaden förses med mekanisk 
öppning vilket medför en optimal styrn-
ing av inneklimatet lokalt i byggnaden 

Värmepump/

Värmepumpen kan hjälpa till att sänka 
byggnadens uppvärmningsbehov

Utsyn till staden och parken/

God kontakt till omgivningarna från de 
enskilda etagerna säkrar goda arbets- 
och studieförhållanden samt förbättrar 
orienteringen i byggnaden 

Trappförbindelse/

Trappor och hissar är placerat logiskt 
ift. hur man ankommer och rör sig 
genom byggnaden. Detta säkrar ett 
hus som har en hög grad av social 
hållbarhet där sociala rum, orienter-

rumslighet. 

Regnvattensuppsamling/

Regnvattensresevoirs integreras och 
används till att minska byggnadens 
belastning på närområdet i relation till 
dagvatten och kan återanvändas för 
att t.ex. spola toaletter eller dyl. 

Solceller/

Solceller som placeras på byggnadens 
översta tak supplerar byggnadens 
energiräkenskap

Biodiversitet/

Gröna tak fördröjer utledning av 
rengvatten och därmed belastningen 
av kloaksystemet, samtidigt tillförs mer 
gynnsamma förhållanden för mikroor-
ganismer och den lokala faunan stärks 

Kompakt volym/

Den kompakta byggnadskroppen re-
sulterar i minimal materialanvändning 
och därmed minimala driftkostnader. 
Dessutom ger den kompakta bygg-
nadskroppen optimala förhållanden i 
relation till byggnadens energianvänd-
ning

Naturliga material/

Materialvalet eftersträvas att bestå 
av naturliga material som exempelvis 
sten på fasaden och trä som en del av 
konstruktionen samt för den invändiga 
miljön. En minimering av material med 
skadliga ämnen ger dessutom ett gott 
inneklimat. 

Akustiskt landskap/

I atriumet säkras goda ljusförhål-
landen med hjälp av funktionernas 
organisering från de större offentliga 
gemensamma arealen på de nedersta 
etagerna, till de mer privata och stilla 
områdena på de övre etagerna. 


