
Geo

Kortfakta

Adress: Svante Arrhenius väg 6A, 6B, 6C, 8, 12, 

14

Anläggninsnummer: A0133025

Byggår: 1997

Arkitekt: Nyréns arkitektkontor AB

Allmänt

Adress och telefon

Postadress: Stockholms universitet, 106 91 Stockholm

Telefon växel: 08 – 16 20 00 

Webbplats: www.su.se

Huvudentré: Svante Arrhenius väg 8 B

Sidoentréer: Svante Arrhenius väg 8 A, C samt 10 A-C

Central godsmottagning: Frescativägen 8

Miljöstationer: Hus T plan 1 samt i KÖL

Gasförråd: Hus R plan 1 samt i KÖL

Husansvar

Geovetenskapens hus ägs och förvaltas av Akademiska Hus med Stockholms universitet som 

hyresgäst. 

Förvaltare och husansvarig drifttekniker för byggnaden finns angivna på anslagstavlor i entréerna. 

Är det något du vill fråga om är du alltid välkommen att kontakta Akademiska Hus på telefon 08-
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685 75 00.

Vi hoppas att ni med hjälp av denna husguide ska finna god information och trivas i era lokaler.

Felanmälan

Felanmälan avseende fastighetsfrågor kan göras dygnet runt, i första hand på 

www.akademiskahus.se där du klickar på  Felanmälan.

Akuta fel kan dygnet runt anmälas på telefon 020-55 20 00.

Felanmälan avseende verksamheten handläggs av Stockholms universitet och den Tekniska 

avdelningen.

Fel avseende lås, larm och säkerhet görs till Nyckelexpeditionen på telefon 08-16 25 20. 

Övriga frågor besvaras av Stockholms universitets kundtjänst på telefon 08-16 24 00.

Vid felanmälan ska rumsnumret anges. Se skylt placerad vid dörr.

Parkering

Personal och besökare hänvisas till avgiftsbelagda p-platser enligt campuskartan på sidan för 

Frescati. Vid större parkeringsområden finns möjlighet att betala i efterhand.

Det finns parkeringsplats avsedd för fordon med handikapptillstånd vid norra entréerna mellan 

hus T och X.

Cykelparkering finns vid entréer utanför hus Y, U och S samt utmed byggnaden.

Trivselfaktorer

För att skapa och vidmakthålla en bra arbetsmiljö med hög säkerhet krävs att vissa regler tillämpas 

och respekteras. Det är t.ex. inte tillåtet att: 

• röka inomhus eller inom en radie av 15 meter utanför entréer

• medta husdjur 

• parkera cyklar inomhus 

• göra hål i väggar, golv eller tak för att fästa upp inredning eller utrustning 

• ställa möbler, frysar m.m. i drift- eller allmänna utrymmen 

• blockera dörrar till driftutrymmen eller utrymningsvägar 

  ∀  bygga om eller förändra byggnadens installationer utan godkännande av Akademiska Hus eller 
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Stockholms universitet 

• transportera, flytta samt placera tyngre utrustning utan godkännande av Akademiska Hus.

Samtliga varutransporter ska ske via transporthissar i hus T och X.

Kontrollera att dörrar och vädringsfönster är stängda och låsta vid arbetsdagens slut.

Affischering

Vi eftersträvar ett så rent universitetsområde som möjligt, därför ber vi er respektera att 

affischering endast får ske på avsedda platser. Observera att de ansvariga för affischeringen får stå 

för saneringskostnaderna.

Information till funktionsnedsatta

Bilparkering

Parkeringsplats avsedd för fordon med handikapptillstånd finns vid norra entréerna mellan hus T 

och X. 

Se gärna campuskarta i menyrad nere till höger.

Entréer och hissar

Huvudentréerna är tillgänglighetsanpassade och alla verksamhetsplan kan nås med rullstol.

WC

Toaletter anpassade för funktionsnedsatta finns i byggnaden och dessa är utrustade med lokalt 

trygghetslarm.

Hörsalar och föreläsningssalar

I hörsal finns hörselslinga och i såväl hörsalar som föreläsningssalar finns avsedda platser för 

rullstolsburna.

Byggnaden
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Allmänt

Geovetenskapens hus består av fem huskroppar benämnda hus R, T, U, X och Y sammanbyggda 

med hus S och V. Lokalarean är ca 19 000 kvm.

Hörsalar ligger i hus U och Y och biblioteket i hus U plan 2. 

På plan 0 finns installationsutrymmen och på plan 1 en kulvert för transporter som sammanbinder 

Geovetenskapens hus med andra byggnader på området. I övrigt inrymmer byggnaden 

föreläsningssalar, laboratorier, kontor och pausrum.

Låsning

Geovetenskapens huvudentré är öppen dagtid. Nattetid samt på lov och helger krävs passerkort 

med tillhörande kod för att kunna komma in. 

Passerkort och nycklar administreras av nyckelexpeditionen på Stockholms universitet. 

Förlust av passerkort och nycklar ska omgående anmälas.

Tänk på säkerheten!

Försök informera dig om en okänd besökare har ett legitimt ärende i huset.

Hissar

Geovetenskapens hus har två transporthissar i hus T och X samt tre personhissar i hus R, U och Y.

Transporthissarna, benämnda 93 och 96, går mellan plan 0-5 och tar en last om 1600 kg 

motsvarande 10 personer. Dörrmåttet är B1400xH2000 och korgmåttet är B1580xD2170 mm.

Personhissarna, benämnda 94, 95 och 97, tar en last om 800 kg eller 10 personer och har ett 

korgmått på B1320xD1370. Hiss 94 går mellan plan 1-5 och har dörröppningen B800xH2000. Hiss 

95 går mellan plan 1-3, hiss 97 mellan plan 0-2 och båda har dörröppning med måtten 

B900xH2000. 

Se avsnitt Larm, för information om nödsignal hiss.

Stomme
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Bjälklaget består av prefabricerad betong och tål en belastning av 4 kN/kvm vid en jämnt fördelad 

last.

Rumsnummer

För att lättare kunna orientera sig i byggnaden är samtliga rum försedda 

med ett rumsnummer enligt följande princip: 

R211b bokstaven avser huskropp 

R211b första siffran avser våningsplan 

R211b andra och tredje siffran avser rummets placering på planet 

R211b en bokstav efter rumsnumret anger att rummet är delat.

Tänk på att:

Lika rumsnummer finns i alla huskroppar. Detta innebär att huskroppens bokstav måste användas 

för att ange rummets position i respektive huskropp.

Brand och utrymning

Automatiskt brandlarm

Rökdetektorer finns i större delen av huset som vid brandrök automatiskt utlöser ett 

utrymningslarm och sirener ljuder i aktuell huskropp. Utlöst brandlarm går direkt till 

Räddningstjänsten.

Du kan själv utlösa utrymningslarmet med hjälp av tryckknappar i utrymningsvägar på varje 

våningsplan.

Brand som inte kan släckas med brandsläckare ska larmas via telefon 112.

Begränsa brandhärden genom att stänga fönster och dörrar.

Hissarna ska ej användas vid brand.
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Utrymning

Naturligtvis är ingen brand den andra lik och det beror på omständigheterna hur du ska handla i 

varje enskilt fall. Lär dig ändå grundregeln: 

RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK

• Rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker. 

• Varna andra som kan vara i fara. 

• Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. 

• Släck branden om det är möjligt.

Från varje arbetsplats kan man nå minst två trapphus som utgör av varandra oberoende 

utrymningsvägar och dessa får inte blockeras. Utrymningsvägarna är markerade med gröna, 

lysande utrymningsskyltar som alltid är tända och har batteribackup för att lysa även vid 

strömavbrott.

Egen rubrik

Dörrar försedda med gröna nödvred eller plomberade handtag får enbart användas vid 

nödutrymning. 

Utrymningsplaner är uppsatta på varje våningsplan och visar utrymningsvägar, återsamlingsplats 

och utplacerade handbrandsläckare. 

Återsamlingsplatsen är gräsplanen söder om Geobyggnaderna.

Om brandlarmet utlöses ska all personal lämna byggnaden, stänga alla dörrar efter sig och samlas 

vid återsamlingsplatsen. Personalen anmäler sig där till utrymningsmottagaren och lämnar sitt 

namn och forskargrupptillhörighet eller motsvarande. Du får inte avvika från återsamlingsplatsen 

förrän du fullgjort denna skyldighet.
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Brandceller

Geovetenskapens hus är indelat i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. I 

princip är alla huskroppar, trapphus, våningsplan, korridorer, driftutrymmen, ventilations- och 

hisschakt egna brandceller. 

Varje brandcell avgränsas av brandklassade väggar och dörrar. Dörrar i brandcellsgränser är 

försedda med dörrstängare och får absolut inte spärras genom kilar eller dylikt. Vid utlöst 

brandlarm stängs dörrarna automatiskt och kan även stängas manuellt med tryckknapp märkt 

”dörrstängning”.

Sprinkler

Hus U är skyddat med automatisk vattensprinkleranläggning. 

Vid sprinklerlarm ljuder utrymningslarmet i hela byggnaden och larm går direkt till 

Räddningstjänsten.

Ett sprinklerhuvud består av en glasbulb som vid 68 °C eller skadegörelse på berört 

sprinklerhuvud brister och startar vattenspridning.
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Släckutrustning och första hjälpen

Byggnaden har fasta brandposter strategiskt placerade. Vid räddningsstationer finns: 

• nöd- och ögondusch 

• första hjälpen 

• brandsläckare 

• brandfilt 

• utrymningsplan

Ögonduschar

Eftersom bakterier, bl.a. Pseudomonas och Legionella, lätt tillväxer i stillastående varmt vatten, 

bör fast installerad anordning för ögonspolning spolas igenom i början av varje arbetsdag. Detta 

enligt gällande Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS).

Larm

Allmänt

För att övervaka husets olika tekniska funktioner finns ett antal olika driftlarm. 

Vi skiljer på lokala larm och larm som vidarekopplas till Akademiska Hus alternativt Stockholms 

universitet. 

Lokala larm tas om hand och återställs av brukaren.

Trygghetslarm vilrum och rwc

I vilrum och på toaletter anpassade för funktionsnedsatta finns lokala trygghetslarm med röda 

tryckknappar märkta ”nödsignal”.
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Larm indikeras utanför respektive rum med ljud och röd blinkande lampa. Det är viktigt att du som 

ser och hör detta larm tar kontakt med vederbörande som behöver hjälp. Larm återställs och 

hanteras av brukaren.

Trygghetslarm frysrum

Trygghetslarm från frysrum vidarekopplas till säkerhetsenheten på Stockholms universitet.

Nödsignal hiss

Om en hiss stannar mellan våningarna ska knappen för nödsignal hållas intryckt i minst 45 

sekunder. 

Utanför larmad hiss ljuder en larmsignal och nödlarm går till Akademiska Hus beredskap dygnet 

runt. 

Utryckning sker för att undsätta nödställd person.

Bevakning och inbrottslarm

Inbrottslarm handhas av hyresgästen. Larm vidarekopplas till säkerhetsenheten på Stockholms 

universitet som via vaktbolag gör en omedelbar utryckning. 

Bevakning av lokalerna utförs av vaktbolag med rondering.

Vissa fönster är öppningsbara för vädring. 

Var noga med att stänga dessa vid arbetsdagens slut med tanke på inbrottsrisken.
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Kyl-, frys- och klimatlarm

Vid rumstemperatur över eller under inställt värde aktiveras ett lokalt larm med rött ljus i korridor. 

Larm kan vidarekopplas till säkerhetsenheten på Stockholms universitet, efter särskild 

överenskommelse.

Larm från frys- och lågtemperaturboxar

Önskas vidarekopplat larm från lågtemperaturboxar kan brukaren kontakta säkerhetsenheten på 

Stockholms universitet och mot en avgift få ett larm installerat.

Larm ventilerade arbetsplatser

Se avsnittet Skyddsventilation för information.

Brandlarm

Se avsnitt Brand och utrymning för information.
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Belysning och el

Belysning

I allmänna utrymmen så som korridorer och trapphus är belysningen tidsstyrd. Utöver inställd tid 

tänds belysningen manuellt via tryckknappar. 

Belysning i mötes- och seminarierum samt lektionssalar kan ljusregleras. Tänd med en 

knapptryckning och släck med två, ljusreglera genom att hålla tryckknappen intryckt. 

I hörsal finns en manöverpanel för att styra belysningen. 

I laboratorier tänds och släcks belysning manuellt via tryckknapp innanför dörr. 

I kontor tänds och släcks belysningen via närvarodetektorer. 

Önskas släckning av enstaka takarmaturer kan dragströmbrytare på armaturerna används. Tänk 

då på att takarmaturen manuellt måste tändas igen när belysning åter önskas.

Dygnet runt lyser några armaturer per plan i trapphusen och i korridorer, s.k. ledbelysning. 

Nödbelysning tänds när allmänbelysningen slås ut vid strömavbrott.
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Uttag för belysning

I kontor är uttag för anslutning av belysningsarmaturer i tak är monterade utanpåliggande i 

undertaket. Tänk på att det till dessa uttag endast får anslutas belysningsarmaturer, inte någon 

annan typ av utrustning, då uttagen är spänningslösa vid släckt belysning.

Kraft

På varje våningsplan finns låsta elnischer med elcentraler som förser våningen med fastighetsel. 

Nyckel till elcentraler går att erhålla av Akademiska Hus.

Vid utlöst säkring kan du själv återställa den genom att fälla tillbaka säkringen i uppåtriktat läge. 

Upprepas strömbortfallet måste Akademiska Hus kontaktas, orsaken utredas och felet åtgärdas.

Elutrustning som kräver mer än 16A matas direkt från elcentral.

Tänk på att vid strömavbrott respektive fläktstopp i dragskåp ska dragskåpen stängas och 

byggnaden utrymmas.

Vid behov av helt avbrottsfri kraft kan en UPS (Uninterruptible Power Supply) installeras. UPS 

bekostas av brukaren själv.
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Elektriska- och magnetiska fält

För att minimera elektriska- och magnetiska fält är elinstallationen utförd med separerade neutral- 

och skyddsledare dvs. ett TN-S-system, vilket även kallas 5-ledarsystem. 

Användarens utrustning måste vara anpassad till ett 5-ledarsystem för att inte störa övrig 

elinstallation, dvs. nolla och jord får inte vara ihopkopplade i brukarens utrustning. Vid 

upphandling och installation av utrustning ska krav ställas på anpassning till 5-ledarsystem. Alla 

ledningar och kablar ska vara av skärmat utförande.

Potentialutjämning

Potentialutjämningssystemet är avsett att utjämna spänningsskillnaden mellan metalliska objekt 

inom byggnaden. Till systemet har fastighetens alla större metalliska installationer anslutits, t.ex. 

kabelstegar, kabelrännor och rör av metall. PUS-skenor finns installerade bl.a. i elrummen.

Rumsklimat

Allmänt

För att få bra luftkvalitet i lokalerna är ventilationen anpassad efter det antal personer och den 

utrustning som planerats för rummen. Vid mycket hög utomhustemperatur och luftfuktighet 

sommartid eller mycket låg utomhustemperatur vintertid, kan avvikelser i inomhusklimatet uppstå.

Kontor

Ventilationen i kontor styrs via närvaro- och temperaturgivare. Det innebär att luftomsättningen 

anpassas automatisk efter person- och värmebelastningen, utöver ett kontinuerligt grundflöde, 

och spar på så sätt energi.
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Normaltemperaturen i kontor går att påverka ca ±2 °C via en reglercentral placerad vid dörr. 

Regleringen sker genom att tilluften kyler och radiatorn värmer rummet.

Endast + och   ጀ  knapparna fungerar. Övriga knappar saknar funktion. + ger varmare temperatur 

och   ጀ  innebär kallare temperatur. Ny önskad rumstemperatur visas under några sekunder och 

därefter visas aktuell rumstemperatur. Röd lysdiod indikerar att reglering av värme pågår och grön 

lysdiod indikerar reglering av kyla. Vid uppnådd temperatur släcks lysdioden.

Laboratorium

Ventilationen i laboratorier är behovsstyrd. Utöver ett kontinuerligt luftflöde ändras 

luftomsättningen vid lucköppningar under arbete vid ventilerade arbetsplatser och spar på så sätt 

energi. Se avsnitt Skyddsventilation. 

För uppvärmning i laboratorium används radiatorer och inställd temperatur regleras manuellt via 

termostat.

Tänk på att en manuell förändring av temperaturen kan ta lång tid på grund av byggnadens 

värmetröghet. Byggnadsstommen lagrar värme och kyla och motverkar snabba förändringar.
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Solskydd

Byggnaden har markiser för att uppnå bra rumsklimat och förhindra bländning. Dessa sänks 

automatiskt vid starkt solsken om det inte blåser för hårt.

Vädring

Vissa fönster är öppningsbara för vädring. Tänk på att när du öppnar ett fönster vid hög 

utomhustemperatur höjs även temperaturen inomhus vilket skapar obalans i klimatsystemet.

Laboratorium med slussfunktion

I rum med speciella krav på ventilation finns ofta en   ᴀ猀氀甀猀猀昀甀渀欀琀椀漀渠 ᴀ  för att hålla en tryckskillnad 

mot angränsande rum/korridorer. 

Det är viktigt att hålla dörrarna stängda till dessa rum då ventilationens reglering stannar i 

befintligt läge tills dörren stängs.

Skyddsventilation

Allmänt

Arbete med farliga och/eller flyktiga kemikalier ska göras vid de ventilerade arbetsplatserna. 

Skyddsventilerade enheter finns bl.a. i form av dragskåp, dragbänkar, ventilerade skåp, diskbänkar 

och punktutsug. Kemikalier bör förvaras i ventilerade skåp. 

För att ventilationen ska ge önskad effekt är det väsentligt att följa anvisningarna vid respektive 

arbetsplats. Fönster i närheten av ventilerade arbetsplatser ska hållas stängda för att ge full 

skyddseffekt, då drag stör luftströmmarna.

Dragskåp

Dragskåp har alltid ett grundflöde, även när luckan är i sitt nedersta läge. Flödet ger alltid 0,5 m/s i 

öppningen, vilket ger säkerhet mot utläckage. 0,5 m/s upprätthålls till anvisad märkning för högsta 

lucköppning. 

Tänk på!

 ∀ Dragskåpsluckorna ska vara stängda ner till luckstopp då arbete i dragskåpen inte pågår. Detta 
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påverkar rummets allmänna ventilation samt energiförbrukningen.

• Om lufthastigheten i lucköppningen understiger skyddsgränsen 0,5 m/s larmar skåpet lokalt . 

  ∀  Vid larm slås elen av till uttag i dragskåpets framkant, så kallad elförregling. Elförreglingen 

återställs manuellt via tryckknapp på dragskåpet.

Dragbänkar

Dragbänkar har kontinuerligt frånluftflöde. Via en omkopplare ovan dörr kan flödet forceras. 

Luftflödet i dragbänkarna ökar då tills omkopplaren ställs i off-läge.

Dragbänkar är enbart lämpad för kalla (isoterma) arbeten. För att en dragbänk ska ge en 

tillfredställande skyddsfunktion får max 1/3 av den perforerade arbetsytan täckas och arbete ska 

inte utföras högre upp än 150-200 mm.
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Punktutsug

Punktutsug har ett lägre kontinuerligt grundflöde och ett grund- och forcerings-flöde. För att 

skyddseffekt ska erhållas får sugöppningen inte vara längre ifrån föroreningskällan än 1,5 gånger 

öppningens diameter. 

Grundflödet kan forceras till vissa punktutsug via en omkopplare ovan dörr.
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Ventilerade skåp

Ventilerade skåp är anslutna till ventilationssystemet med ett kontinuerligt flöde.

LAF-bänkar

Det finns tre olika typer av LAF-bänkar.

En typ av LAF-bänk har skyddsklass II och är frånluftsansluten via ett dragavbrott. En andra typ har 

HEPAfiltrerad återcirkulation till rummet och en tredje typ har ett horisontellt flöde och ger 

enbart ett produktskydd. 

I Geovetenskapens hus finns specialdragbänkar för   ᴀ爀攀渠 ᴀ  luft över arbetsytan. Se lokala 

anvisningar.
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Media och avlopp

Avjoniserat vatten

Avjoniserat vatten finns i byggnaden och distribueras från Arrheniuslaboratoriet. 

Kylvatten

Olika tempererade kylvattensystem finns för kylning av utrustning, kylaggregat samt rum.

Gas och tryckluft

Gas distribueras från centralt och lokalt gasförråd. 

Tryckluftssystem finns i byggnaden och distribueras från KÖL.

Avfallshantering

Allmänt

Kontorspapper, tidningar och tidskrifter samlas i pappersinsamlingen vid varje arbetsplats. Var och 

en tömmer sin pappersinsamling i miljöstationen på plan 1 i hus T.

Konventionellt avfall
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Konventionellt avfall lagras i miljöstation och sorteras i följande fraktioner: 

• Färgat och ofärgat glas 

• Hårdplast 

• Metall 

• Batterier i batteribox 

• Mjukplast 

• Cellplast 

• Kartong och Wellpapp, hanteras i kartongkomprimator 

• Hushållsavfall 

• Lysrör, kvicksilver- och glödlampor samt övrig elektrisk/elektronisk utrustning 

• Tonerkassetter

Övrigt avfall

Nedanstående avfall uppmärkes väl enligt hanteringsrutiner på www.su.se där även information 

om inlämningstider finns.

Kemikalieavfall mellanlagras i riskavfallsrummet på Kemiska övningslaboratoriet (KÖL), byggnad 

133:26. 

Radioaktivt avfall mellanlagras i Arrhenius laboratoriet hus A2. 

Farligt avfall t.ex. laboratorieglas mellanlagras på Kemiska övningslaboratoriet (KÖL) hus M2.

Historik

Frescati

Fastighetsområde Frescati ligger inom Nationalstadsparken i Stockholm, norr om Roslagstull 

mellan Brunnsviken och Stora Skuggan. Namnet Frescati kommer från det italienska stadsnamnet 

Frascati. 

Området har tidigare använts som kunglig jaktmark innan det så småningom etablerades 

försöksodlingar, lantbruksmuseum och veterinärmedicinskt anstalt. Dessa kan sägas vara 

upptakten till en successiv utveckling av utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, 

naturvetenskap, humaniora och juridik som sedan 1960 bedrivs inom Stockholms universitet .
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Verksamheten är koncentrerad till campus i Frescati. Att även samla de geovetenskapliga ämnena i 

Frescati är en ambition som funnits sedan universitets första institutioner flyttade från 

innerstaden. 

Ett grundläggande mål för Stockholm universitet är en nära koppling mellan forskning och 

utbildning. För geovetenskaperna kommer närheten till ämnen man samarbetar med i forskning 

och utbildning att bli värdefull. Inte minst dagens miljöproblem förutsätter ett tvärvetenskapligt 

arbetssätt.

Geovetenskapens hus

Geovetenskapens hus (Geo) uppfördes år 1996-97 och är ritad av Nyréns arkitektkontor AB med 

Snorre Lindquist som ansvarig arkitekt. Byggnaden tilldelades Betongelementföreningens 

arkitekturpris år 1998.

Byggnaden består av fem sammanbyggda huskroppar och innefattar fem våningar ovan mark, ett 

suterrängplan samt ett källarplan. I byggnaden finns föreläsningssalar, laboratorier, kontor, 

pausrum, bibliotek och hörsalar. 

I dagsläget inryms Geovetenskapens hus av Institutionen för geologi och geokemi, Institutionen 

för naturgeografi och kvartärgeologi, Kulturgeografiska institutionen, Geobiblioteket, samt 

Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM).

Konst

Konstnärerna

Tre konstnärer med sinsemellan mycket olika konstnärskap, samverkar i den större enhet som det 

arkitektoniska landskapet utgör. Det handlar om att söka förhållningssätt till rummets tyngdpunkt, 

proportion och periferi.

Annika Svenbro med sitt intima skulpturala formspråk fick ta hand om utemiljön. Hon har valt två 

platser: en vattenfontän som en blomma mellan två undervisningspaviljonger, och utanför 

huvudentrén en grupp med tre skulpturer.

Anders Kappel är en i vetenskapliga problemställningar starkt engagerad konstnär. Hans sex stora 

målade och skulpterade kopparplåtar i forskarentrén ger tyngd och musikalitet åt forskningsmiljön.
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Paul Osipow är målare av renaste vatten. Han uttrycker sig i ett abstrakt formspråk med stora ytor 

inom vilka han tänjer färgen till det yttersta. Rummet dynamiseras. Hans väggmåleri på två plan i 

den stora undervisningspaviljongen och biblioteket omfattar hela 260 kvm.

Konstprogramet kompletteras med särskilt utvalda collage och teckningar i pausrummen.

/Utdrag ur Statens Konstråds publikation från 1997 - Ett hus som rymmer vår jord, Päivi Ernkvist, 

projektledare Statens Konstråd

"Du går icke ensam"

Den gående kvinnan, lätt framåtböjd som vore hon tyngd av en osynlig börda, är placerad i kontakt 

med gångstråket från Arrheniuslaboratoriet. I strömmen av förbipasserande skulle hon kunna tas 

för främling likaväl som en i mängden. Den vilande introverta formen, som är vänd mot kvinnan, 

förenar drag av foster, djur och människa. Mot dessa organiska formers rundning och mot 

bronsytornas djupa färg står den glänsande plattans räta vinklar och förmåga att reflektera ljus.

Annika Svenbro har lyckats skapa en plats med intimitet och lugn, som hon uttrycker det i 

skissbeskrivningen. Titeln "Du går icke ensam" är hämtad från Carl Jonas Love Almqvists dikt 

"Songes".

/Utdrag ur Statens Konstråds publikation från 1997, Jelena Zetterström

"Edges of Despair"

Till relationen mellan natur och vetenskap har Anders Kappel återkommit många gånger, och i 

hans verk avspeglas inte sällan en fascination för människans önskan om att bli naturens överman. 

Därför är det knappast förvånande att han i skissbeskrivningen till konstverket "Edges of Despair", 

utformat speciellt för de geovetenskapliga ämnenas gemensamma lokaler, talar om viljan att 

exploatera: om provborrning och utnyttjande av naturresurser, om att mäta, inordna och 

systematisera, om driften att bemästra men också om vetenskapens önskan att "slå hål på våra 

föreställningar" och förstå vår omvärld, jordens tillkomst såväl som universums gåta.

Något av detta har Anders Kappel försökt gestalta konstnärligt i verket på Frescati, till vilket han 

hämtat inspiration bland annat från geologernas, kvartärsgeologernas, natur- respektive 

kulturgeografernas arbete, liksom från sitt personliga intresse för teknik och vetenskap.
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/Utdrag ur Statens Konstråds publikation från 1997, Jelena Zetterström

"Ana, Kata, Periferi"

Grekiskans ord för "upp", "ner" och "utkant" har fått ge namn åt Paul Osipows stora, målade relief, 

som bildar centrum för den kontnärliga gestaltningen av Geovetenskapernas hus. Redan här, i 

titeln, finns en påtaglig rytm; en rytm som går igen i konstverket självt och som sätter rummet - 

eller snarare rummen - i rörelse.

Hans verk, av honom själv beskrivet som en blandning av slump och estetik, sträcker sig över två 

våningar och omfattar fem väggfält motsvarande en yta om 260 kvadratmeter. 

I sin skissbeskrivning förklarar konstnären att han utgått från väggarnas längd och form, samt från 

det faktum att dessa - och därmed även hans bilder - aldrig kan ses i sin helhet. Färgskalan är därför 

begränsad: röda, gula, gröna, blå, svarta och vita former mot en röd, blå, gul svart och, ovanför 

entrén, vit botten, som oftast är själva väggen.

/Utdrag ur Statens Konstråds publikation från 1997, Jelena Zetterström
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