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01 Bakgrund och syfte

BAKGRUND
Akademiska Hus bjöd våren 2019 in till en inbjuden  
projekttävling i två steg för utformning av det nya  
universitetsbiblioteket i Göteborg. Tävlingen har  
genomförts med stöd av Sveriges Arkitekter. 

SYFTET MED TÄVLINGEN
Tävlingens syfte var att, på en konceptuell nivå, få  
flera nyskapande förslag till utformning av ett nytt 
universitetsbibliotek i Göteborg som skulle visa på  
en syntes mellan form, funktion och ekonomi.  

Vinnande förslag ska vara möjligt att vidareutveckla  
i en fortsatt process med Akademiska Hus som  
beställare och Göteborgs universitet som hyresgäst.  
Utifrån detta var syftet med processen även att  
hitta ett team att samverka med, för att utan före- 
gående annonsering handla upp arkitekttjänster  
för det fortsatta uppdraget att utveckla projektet. 
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TÄVLINGEN UTGJORDES AV TVÅ STEG: 
I det första tävlingsskedet bestod uppgiften av att analysera 
lokalprogrammet och platsens förutsättningar samt att föreslå 
en övergripande struktur möjlig att vidareutveckla i steg två. 
Vidare ingick att fördjupa sig i entrémiljöerna, bebyggelsens 
relation till platsen och slutligen sambandet mellan interiöra 
och exteriöra rum. 

I tävlingsskede två skulle förslaget vidareutvecklas utifrån ju-
ryns medskick och analysen av lokalprogrammet fördjupas, 
med fokus på att skapa väl fungerande samband, god orienter-
barhet och andra rumsliga kvaliteter. 

FRAMTAGANDE AV PROGRAM
Tävlingsprogrammet har författats av Sofie Bårdén, fastig-
hetsutvecklare på Akademiska Hus med stöd av Sveriges  
Arkitekter. Göteborgs universitetsbibliotek och universitets-
ledningen har varit en aktiv part, liksom stadsbyggnads- 
kontoret på Göteborgs stad. Lokalprogrammet författades  
av Magnus Pettersson, arkitekt SAR/MSA på Inobi AB, på  
uppdrag av Göteborgs universitetsbibliotek. 

INLÄMNADE FÖRSLAG OCH TÄVLINGSPROCESS
Tävlingen föregicks av en gedigen prekvalificeringsprocess 
som omfattade intervjuer inför slutgiltigt urval där sju team 
bjöds in att delta i tävlingens första steg.

Efter det första steget i tävlingen lämnades skriftlig feedback, 
anonymt via tävlingsfunktionären, till de tre team som gick  
vidare till steg två.

Tävlingen startade den 22 maj 2019 och avslutades den  
1 juni 2021. Den utdragna processen berodde på förändrade 
förutsättningar som uppstod i samband med Covid19-pan- 
demin och andra oförutsedda händelser. Tävlingsspråket  
var svenska.Förslagen publicerades på Sveriges Arkitekters  
hemsida. Där publicerades även detta juryutlåtande.

 
 
JURY 
Tävlingsjuryn bestod av: 
• Hayar Gohary, projektdirektör, Akademiska Hus 
• Birgitta van Dalen, utvecklingsstrateg Lärandemiljö,  

Akademiska Hus 
• Åsa Henninge, dåvarande marknadsområdesdirektör, 

Akademiska Hus, (deltog i steg ett) 
• Håkan Sandhagen, arkitekturchef, Akademiska Hus,  

(deltog i steg två)
• Mårten Tiselius, fastighetsstrateg, Göteborgs universitet 
• Anna Walske, enhetschef, Göteborgs universitet  

(deltog som ersättare för Mårten Tiselius på det sista  
jurymötet i steg två)

• Morgan Palmqvist, överbibliotekarie,  
Göteborgs universitet

• Helena Siesjö, biträdande överbibliotekarie/kanslichef, 
Göteborgs universitet

• Sophia Älfvåg, arkitekt SAR/MSA, Göteborgs stad 
• Birgitta Lööf, arkitekt, Göteborgs stad 
• Ulla Antonsson, arkitekt SAR/MSA, utsedd av  

Sveriges Arkitekter 
• Petra Gipp, arkitekt SAR/MSA, utsedd av  

Sveriges Arkitekter 
• Mikael Lindberg, projektchef, Akademiska Hus,  

adjungerad i juryn
• Sofie Bårdén, planeringsarkitekt/fastighetsut- 

vecklare, Akademiska Hus, adjungerad i juryn 

Processledare och jurysekreterare: Julia Hertzman, arkitekt 
SAR/MSA, Sveriges Arkitekter. Assisterande jurysekreterare 
Rebecca Wahlström, arkitekt Sveriges Arkitekter. Projektleda-
re för tävlingen: Sofie Bårdén och Mikael Lindberg. Tävlings-
funktionär: Annika Sjöstedt, Akademiska Hus.

REFERENSGRUPPER OCH SAKKUNNIGA 
I bägge skeden av bedömningsprocessen har juryn tagit stöd 
av flera sakkunniga och referensgrupper. Dessa bistod med 
underlag avseende kalkyl, hållbarhet och genomförande samt 
även logistik och funktion för det automatiserade höglagret. 
Synpunkter inhämtades dessutom från bibliotekets personal 
samt från tjänstepersoner på stadsbyggnadskontoret, som 
bland annat återkopplade kring trafik och angöring.

Länsstyrelsen fick ta del av förslagen i bägge skedena och 
lämnade synpunkter med utgångspunkt från de riksintressen 
för kulturmiljö som tävlingsområdet berörs av. 

Tävlingsuppgiften och  
dess förutsättningar02

     HÅLLBARHET: 

• Hur väl förslaget bedöms kunna ha förutsättningar  
att projekteras som Miljöbyggnad silver. 

• Hur väl förslaget har möjlighet att utvecklas mot  
en klimatneutral fastighetsdrift. 

     GESTALTNING: 

• Hur väl förslaget bottnar i ett relevant koncept  
med ett tydligt uttryck utifrån målsättningarna  
med byggnaden och som genomsyrar förslaget  
avseende yttre komposition, rumsliga samband  
och materialval. 

• Hur väl förslaget samspelar med omgivande  
bebyggelse/ landskap. 

• Hur väl förslaget visar på en öppen och  
välkomnande byggnad från både Korsvägen  
och Näckrosen och hur väl samspelet mellan  
in- och utsida fungerar.

     FUNKTION: 

• Hur väl förslaget fungerar avseende orienterbarhet,  
logistik, framkomlighet och flöden. 

• Hur väl förslaget uppnår lokalprogrammets krav på  
innehåll, samband, funktioner, ljudklassning, dagsljus  
och säkerhet. 

• Hur väl placeringen av det automatiserade boklagret 
fungerar avseende påverkan på resterande funktioner  
i byggnad samt på omgivande landskap.

     EKONOMI, TEKNIK, GENOMFÖRBARHET OCH FÖRVALTNING:  

• Hur väl förslagets utformning visar på medvetenhet kring 
produktions- och förvaltningskostnader, gäller gestaltat  
uttryck, materialval, konstruktion och yteffektivitet  
(ljus respektive mörk BTA samt relation BTA/LOA). 

• Hur väl förslaget kännetecknas av materialval av  
hög kvalitet, som är slitstarka, åldras väl och är  
underhållsvänliga. 

• Hur väl förslaget bedöms kunna åstadkommas inom  
den budget som anges i tävlingsprogrammet. 

     UTVECKLINGSBARHET: 

• Hur väl förslaget går att utveckla inom ramen  
för gestaltningsidén och i relation till ekonomisk  
och konstruktionsmässig genomförbarhet. 

• Hur väl förslaget och dess gestaltningsmässiga  
koncept tål framtida förändringar och utveckling,  
dvs hur generell byggnaden är samtidigt som den  
fungerar för sitt tänkta ändamål.

BEDÖMNINGSKRITERIER
Med utgångspunkt från den övergripande bedömningen av  
hur väl tävlingsförslagen tillgodoser de behov som beskrivs i 
tävlingsprogrammet formulerar programmet följande bedöm-
ningskriterier, som utan inbördes ordning eller viktning legat 
till grund för juryarbetet:

TÄVLINGSUPPGIF TEN OCH DES S FÖRUTSÄT TNINGAR
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BEDÖMNINGSPROCESS
En inbjuden projekttävling i två steg är en ovanlig och särskild 
typ av process. Den genererar ökad kunskap om platsen och 
programmet, inte minst genom värdefulla utbyten mellan oli-
ka professioner. Under bedömningsarbetet får jurymedlemmar 
med olika kompetenser och erfarenheter möjlighet att utbyta 
erfarenheter och utveckla större förståelse för varandras kun-
skapsområde. Genom att de tävlande ges återkoppling efter det 
första steget är förutsättningarna goda att många aspekter av 
uppgiften blir ordentligt genomlysta.

Juryns arbete i tävlingens första steg genomfördes i etapper 
och omfattade ett antal faser: Inläsning och successivt ökande 
förståelse av samtliga tävlingsbidrag, urval av förslag för fort-
satt bedömning och slutligen fördjupade diskussioner inför 
slutligt urval till steg två. 

Inför tävlingens andra steg formulerades gemensamt avstämda 
medskick till de tre tävlande som gick vidare. På grund av att 
förslagen i steg ett bedömdes vara alltför detaljerade var juryn 
även delaktig i att justera inlämningskraven inför steg två. 
Bland annat framkom behovet av en modell för att säkerställa 
att förslagen skulle bearbetas mer i relation till omgivningen. 
Andra inlämningskrav, som fotorealistiska illustrationer, 
ströks. Syftet var att lägga mer vikt vid att föreslagen skulle 
studeras mer ingående på en övergripande nivå, där volymer-
nas utformning i relation till den omgivande stadsbilden skulle 
prioriteras framför detaljerade studier av fasaderna. 

I tävlingens andra steg lästes förslagen in på motsvarande sätt. 
Återkoppling och synpunkter från referensgrupper och sak-
kunniga delgavs juryn inför slutligt urval i steg ett och inför 
beslut om vinnare i steg två. 

Juryn hade under den första bedömningstiden, utöver indivi-
duellt arbete för inläsning av förslagen, fem heldagsmöten.  
Två platsbesök genomfördes i samlad grupp för att juryn skul-
le få en gemensam bild av platsen. I tävlingens andra steg ge-
nomfördes juryarbetet digitalt och omfattade sex halvdagsmö-
ten. Samtliga jurymedlemmar gavs möjlighet att se modellerna 
som flyttades mellan Stockholm och Göteborg för att vara till-
gängliga för alla i juryn. Jämförande modellfoton togs av en  
fotograf och fungerade som stöd i bedömningsarbetet. 

I en projekttävling syftar processen till att få fram en vinnare 
som fortsatt ska utveckla projektet. Juryn ska hitta det förslag 
som svarar bäst mot programmets krav och kriterier och som 
har bäst förutsättningar att utvecklas vidare. Samtidigt ger 
den samlade mängden tävlingsbidrag goda möjligheter att välja 
bort lösningar och slå fast en fortsatt inriktning för projektet. 
I tävlingen om universitetsbiblioteket drogs viktiga gemen-
samma slutsatser i steg ett, som lade grunden till det fortsatta 
arbetet i steg två. I steg två fäste juryn stor vikt vid hur de  
tävlande svarat på medskicken från steg ett och vid frågan  
om vilket förslag som har bäst potential att utvecklas vidare i 
kommande detaljplane- och projekteringsprocess. Juryns be-
dömning och medskick till de tävlande följer på nästa sida.

 

Generellt noteras att det finns brister i förslagens förhåll-
ningssätt till platsen. Det gäller såväl relationen till topografin 
och angränsande stadsrum som sambanden med de större 
landskapsrummen. I synnerhet bedöms flera förslag vara nå-
got okänsligt inpassade i kulturmiljön. Juryn förvånas av att 
stadsbild och kulturmiljö inte prioriterats mer av de tävlande 
då tävlingsprogrammet anger att fokus i det första steget ska 
ligga på stadsbyggnad och övergripande programfrågor.  
Till skede två efterfrågas en fördjupad analys av platsen.

RIKSINTRESSEN
Tävlingsområdet berörs av av riskintresse för kulturmiljövår-
den, delområde Göteborgs innerstad, Stenstaden. Johanne-
bergs landerimlanderimiljö, som sträcker sig ner mot Korsvä-
gen, och i norr och väster institutionsmiljön runt Näckros- 
dammen samt de terränganpassade bostadskvarteren i rött  
tegel från början av 1900-talet.

Det nya biblioteket kommer att ligga i fonden på landerimiljön 
där det inte bör utgöra ett alltför dominerande fondmotiv mot 
Korsvägen. För att bevara och stärka kulturmiljövärden menar 
juryn att det behövs medvetna ställningstaganden avseende 
skala, materialitet, volymkomposition och orientering. 

Vidare bedöms möjligheten till visuell kontakt mellan  
Korsvägen och Näckrosen vara av betydelse. Behovet av beva-
rad grönska och tydliga gränser mellan Landerimiljön och 
campusområdet lyfts fram. De tre förslag som går vidare till 

tävlingens andra steg bedöms av juryn ha förutsättningar att 
utvecklas vidare utifrån dessa ställningstaganden.

Den planerade gestaltningen av Landeriparken består av  
enklare trappor till parkens platådel, med minimala ingrepp  
i Landeriträdgårdens mur med minsta möjliga påverkan på 
dess långsträckta karaktär och kulturhistoriska sammanhang.  
I flera förslag redovisas anslående trappmotiv genom parken 
vilket ligger utanför tävlingsuppgiften och bedöms inverka  
negativt på kulturmiljövärdena.

STADSBILD OCH IDENTITET
De angränsande stadsrummen är mycket olika till sin karak-
tär, och miljön kring Korsvägen kommer att förändras kraf-
tigt, inte minst med det nya höga hus som planeras vid Svenska 
Mässan. Bebyggelsestrukturen i institutionsmiljön präglas  
av hus i park med friare placering än omgivande rutnätsstad.  
Juryn förvånas över att endast ett förslag, Kunskapens Fyr,  
är vridet i relation till det befintliga bibliotekets riktning.  
I Kunskapslänken och Litteraten bidrar förskjutna volymer 
och variation i höjd till att förslagen samverkar med platsen.  
 
Utifrån såväl framtida utvecklingsmöjligheter, som möjlighe-
ten till visuellt samband mellan Korsvägen och Näckrosen,  
ser juryn betydande fördelar med att inte bygga samman den 
nya volymen med befintlig åttiotalsbyggnad. 

Samtidigt som den nya byggnaden ska bli en integrerad del av 

Juryns generella bedömning  
Steg 1 

Sammanfattning av medskick
Juryn har med stor inlevelse granskat och utvärderat de sju godkända bidragen i  

tävlingens första steg utifrån de uppställda bedömningskriterierna. Tävlingsområdets särprägel  
och unika placering i centrala Göteborg har varit viktiga utgångspunkter för arbetet.  

Hur förslagen övergripande svarar mot lokalprogrammet, liksom förutsättningarna för  
ett genomförbart och hållbart byggande, har också varit centrala frågor. 
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sitt sammanhang resonerar juryn kring behovet av egen  
identitet och särprägel hos ett universitetsbibliotek. Flera  
förslag uppfattas som alltför generiska utan att ha karaktär  
av offentlig byggnad. Förslagen behöver generellt utvecklas  
vidare med avseende på hur det nya biblioteket ska bidra till 
att stärka campusområdet och övriga lärosätesbyggnader.  
Häri ingår relationen till intilliggande stråk och platser.

Inför steg två förtydligas att den i programmet redovisade 
byggrätten för det nya biblioteket inte är fastlagd, utan endast 
prövad i ett plansamråd. Slutlig utbredning och byggnadshöjd 
kan justeras i nästkommande detaljplaneskede, om det är väl 
motiverat och så länge riksintressena beaktas.

TOPOGRAFI OCH ÖVERGRIPANDE RUMSSAMBAND
Topografin på platsen medför utmaningar kring hur den nya 
byggnaden ska möta omkringliggande mark. Flera förslag re-
dovisar lösningar som visar på bristande förståelse för både 
befintliga höjder och planerad höjdsättning. I fortsatt bearbet-
ning inom ramen för steg två ska fokus ligga på att skapa en 
följsam och tillgänglig koppling till angränsande utemiljöer. 

Den planerade gata som ska sammanbinda Johannebergsgatan 
med Lundgrensgatan behöver enligt juryn bli ett tilltalande 
och levande stadsrum. Det kräver genomtänkt programmering 
av den nya byggnadens entréplan, och lösningar där inlastning 
inte krockar med entréer. Även om antalet entréer till själva 
biblioteket bör begränsas, är det lämpligt att ha flera ingångar 
till byggnaden för att ge ett öppet och inbjudande intryck.  
Juryns medskick är att de olika entréerna och placering av 
ytor för angöring av leveranser ska bearbetas vidare och ren-
odlas utifrån såväl säkerhetsaspekter som samband med om-
kringliggande verksamheter och stråk.

PROGRAMFRÅGOR
Trots att fokus i det första tävlingsskedet enligt tävlingspro-
grammet ligger på stadsbyggnad och mer övergripande pro-

gramfrågor redovisas många förslag med hög detaljeringsgrad 
avseende den interiöra dispositionen. Juryn bedömer att upp-
giftens komplexitet, och kravet på etappvis utbyggnad, resul-
terat i ett antal delvis ofärdiga lösningar avseende funktion. 
Parallellt med tävlingen fortlöper ett internt utvecklingsarbe-
te hos universitetsbiblioteket kring höglagret. I samband med 
detta har det fattats ett beslut om att det nya automatiserade 
höglagret inte behöver byggas innan befintligt höglager rivs. 

Placeringen av höglagret kompliceras ytterligare av att det ut-
gör en tung volym. Ett upplyft lager, som redovisas i flera för-
slag, ger fördelar med öppna rumssamband i entrévåningarna, 
men bedöms som svårmotiverat att genomföra. Det är en lös-
ning som kräver täta pelare om bjälklaget inte ska få orimliga 
dimensioner. 

En central placering av höglagret ger utmaningar avseende 
samband mellan olika funktioner och möjligheten att tillskapa 
användbara ytor med tillräcklig storlek. Höglagret har samti-
digt potential att bli ett spännande inslag i den interiöra bibli-
oteksmiljön, men besökare kommer endast ha möjlighet till 
kontakt och inblick via kortsidorna. Långsidorna blir slutna 
och om de exponeras riskerar miljön att upplevas monoton  
och odynamisk. Flera förslag bygger på att besökare ska röra 
sig längs med höglagrets långsidor. 

Juryn har dock inte låtit dessa aspekter – eller de förändrade 
förutsättningarna avseende tidigare tänkta etappvisa byggske-
den – påverka sin bedömning av förslagen i tävlingens första 
steg. Till steg två beskrivs premisserna för höglagret mer  
ingående, och nya instruktioner meddelas avseende utbygg-
nadsprocessen.

En slutsats som juryn kommer fram till är att det kan vara till-
räckligt att stärka den interiöra kopplingen mellan Korsvägen 
och Näckrosen med ett visuellt samband. Entrérummen behö-
ver inte nödvändigtvis hänga samman rumsligt. 

Vid utformningen av entréer till biblioteket behöver placering 

av larmbågar beaktas. Få platser för inpassering ger persona-
len bättre överblick, och larmbågar ska inte behöva passeras 
när man rör sig i ytor utanför biblioteket. I flertalet förslag 
finns brister avseende entréerna vilket påtalas inför skede två.

Ett genomgående tema i många förslag är öppna rumssamband 
mellan våningsplan, vilket är problematiskt utifrån behovet av 
att skapa tysta och lugna miljöer för bibliotekets besökare. 
Stora generösa trappor med möjlighet att samlas och sitta ned 
ingår i flera förslag, trots att denna funktion inte efterfrågats  
i lokalprogrammet. Medskicket till steg två är att utrymmes-
krävande trappor ska bearbetas vidare och tillgängligheten 
stärkas, så att de som behöver åka hiss kan ta sig fram lika  
naturligt som andra besökare. 

En generell brist i vissa förslag är att det saknas större sam-
manhängande ytor för såväl biblioteksverksamheten som loka-
ler för extern uthyrning. Bibliotekets publika ytor bör hållas 
samman och inte spridas ut på alltför många våningsplan för 
att minska behovet av personal och för att skapa trygga miljö-
er. Bibliotekets ytor ska heller inte vara åtskilda med mellan-
liggande våningsplan för extern uthyrning och hyresgäster  
bör inte röra sig via bibliotekets trappor och hissar. Access till 
byggnadens lokaler för extern uthyrning är generellt bristfäl-
lig i förslagen vilket påverkar attraktiviteten för dessa ytor.

Utrymmen som ingår i Meröppet ska kunna nås när biblio- 
teket är stängt. Servicecentret bör orienteras mot Näckrosen  
eftersom det riktar sig till besökare som främst rör sig i  
detta område. 

Juryn konstaterar att kopplingen mellan olika biblioteksfunk-
tioner har medfört utmaningar för de tävlande. Sambandet 
mellan höglagret och klareringszonen är till exempel avgöran-
de för en fungerande verksamhet. Även informationen behöver 
samlokaliseras med klareringen för en rationell logistik och 
minskat behov av personal. Efter att böcker lämnat lagret  
ska de på sin väg till klareringszonen inte förflyttas onödigt 
långt, eller mellan våningarna i biblioteket, då förflyttningen 

eventuellt kan komma att ske via sluss och transportband. 
Transportbanden ska inte passera publika ytor och behöver 
ljudisoleras. 

EKONOMI, GENOMFÖRBARHET OCH HÅLLBARHET 
Samtliga förslag som går vidare till steg två bedöms ha goda 
förutsättningar att utvecklas vidare utifrån de ekonomiska  
begränsningar som programmet anger. Relation mellan BTA 
och LOA är generellt god. Att lyfta upp höglagret är dock kost-
nadsdrivande och komplicerat. Vidare är våningshöjder som 
överskrider de mått som efterfrågats kostsamma och behöver 
justeras i enlighet med programkraven. 

I övrigt bedöms samtliga förslag som går vidare ha goda för-
utsättningar att utvecklas i relation till konstruktionsmässig 
genomförbarhet.

De förslag som går vidare bedöms ha möjlighet att utvecklas 
med avseende på kriterier för miljöbyggnad. Fasadernas ut-
formning kan till exempel anpassas, med bibehållet koncept, 
för att svara mot behov av solinstrålning respektive solav-
skärmning.

Till skede två meddelas att alla Akademiska Hus kommande 
projekt ska projekteras som Miljöbyggnad Guld.

JURYNS BESLUT I STEG ETT

Efter avslutad bedömning i steg ett  
beslutar juryn att förslagen Kunskapens Fyr,  
Kunskapslänken och Litteraten ska gå  
vidare till tävlingens andra steg. 

Stadsbild
Näckrosenområdet kan beskrivas som något av en gömd oas mitt i 
centrala Göteborg. En delvis otillgänglig och dold resurs i stadsväven 
med stora naturvärden och rik historia (exv Jubileumsutställningen 
1923) som fler borde bjudas in till och få dela. Området utgörs till 
stor del redan av väl fungerande och vackra stads- och parkrum, 
men samband och kopplingar till övriga delar av angränsande 
stadsdelar kan utvecklas för att synliggöra, länka vidare och öppna 
upp universitetet bättre mot staden. Mot denna bakgrund ser vi stor 
potential i en koncentrerad byggnadsinsats som öppnar för att bevara 
mycket av befintliga arkitektur- och kulturvärden, samtidigt som 
möjlighet ges att skapa ett helt nytt hus för UB - en ny centralbyggnad 
vid Näckrosen.

Ett universitetscampus som struktur kan beskrivas som en plattform 
där enskilda institutioner representerar vitt skilda kompetenser inom 
olika fält, och där dessa genom de kontaktytor den fysiska närheten 
medför effektivt får möjlighet att samverka, influera och inspirera 
varandra till framåtrörelse. Vi tänker oss på samma sätt att det nya 
biblioteket kan fungera som en öppen plattform för kunskap där 
olika kategorier besökare, studerande, forskare och allmänhet kan 
mötas och utbyta idéer. Genom sin strategiska placering med nära 
samband till både Götaplatsen och Korsvägen, varifrån flertalet 
studerande dagligen anländer till Näckrosenområdet, kan biblioteket 
etablera nya gemensamma målpunkter med utvecklande synergier 
och korskopplingar mellan de olika fakulteterna främjar visionen om 
en gränsöverskridande mötesplats för humaniora, konst och kultur.

Utgångspunkten för vårt förslag till ett nytt Universitetsbibliotek 
vid Näckrosparken, är att förstärka och utveckla platsens 
stadsbyggnadsmässiga och kulturhistoriska värden. Här kan 
nya UB bli ett samtida tillägg med tydlig identitet och öppenhet, 
en signalbyggnad som utöver kärnverksamheten både stärker 
universitets närvaro i staden och skapar positiva förutsättningar 
för samverkan mellan akademi och samhälle. Målsättningen är 
att komplettera de kvalitéer vi ser i befintliga stads- och parkrum 
samt de äldre institutionsbyggnadernas omsorgsfulla gestaltning 
och arkitektur, som tillsammans formar platsens och universitetets 
karaktär, en grön campusmiljö. 

Nya UB, parken och staden
För att uppnå detta är idén att forma en biblioteksbyggnad som 
tydligt står fram uppe på höjden. En ny signalbyggnad som möter 
stadsrummets vida skala ut mot Korsvägen/Landeriet och genom 
trappning i höjd även den mindre skalan in mot Näckrosparken/
Pelousen. Kontakten ut mot staden kan därigenom förstärkas och 
campusområdet synliggörs med hjälp av biblioteket som samtidigt 
blir en viktig nod inom campus, en mötesplats för alla studenter. 
Då Johannebergsgatan och Lundgrens gata binds samman skapas 
en ny entréväg i öster som också erbjuder en ny access till campus 

från Korsvägen, där en serie breda trappor visar vägen upp via 
Landerietplatån. Den nya byggnadens frontala motiv ut mot staden 
kan jämföras med situationen vid Götaplatsen, där Konstmuseet bildar 
fond och avslut på Avenyn. Även motivet i Jubileumsutställningens 
plan med Minneshallen som målpunkt uppe på höjden är en referens. 
En större skala i stadsbilden som orienteringspunkt och förtydligande 
element, en ny hörnsten i stadsväven.

Biblioteket
Nya UB  är organiserat med ett första publikt och öppet huvudplan 
i nivå med Näckrosparken. Ett stort och centralt placerat trapprum 
skapar en tydlig orienterbarhet. Härifrån når man samtliga primära 
programdelar, och skapar även en direkt förbindelse mellan den övre 
(västra) och den nedre (östra) huvudentrén. Den övre entrézonen är 

en flexibel yta, ett inre stråk längs hela fasaden ut mot Näckrosen/
Pelousen. Här finns GU-service, Galleri och Café som annonserar 
verksamheten redan i exteriören. Även inkast för återlämning och 
separat del för bibliotekets meröppet-funktion nås från denna 
yta. Väl inne får besökaren god överblick och direkt kontakt med 
bibliotekets olika delar som fördelar sig runt ett atrium med överljus 
i husets hela höjd. Atriet utgör, med höglagret som fondvägg, husets 
kärna och bidrar med en generös känsla av rymd och ljus. Höglagret 
med bokrobotens intressanta gestalt får här en dubbel funktion: 
det synliggör den kompakt samlade kunskapen i bibliotekets mitt 

30
1 Hö

gl
ag

er

10
4C

af
é

18
0m

²

10
8 G
U.

Se
rv

ice
ce

nt
er

12
5m

²

(1
00

)

10
1 En

tré
ru

m

50
m²

20
2 Ha
nd

le
dn

in
g-

In
fo

zo
n

11
0m

²

20
3 Pu

bl
ik.

av
hä

m
tn

Ut
lå

ni
ng

sa
ut

om
at

90
m
²

20
1 Åt
er

lä
m

n

au
to

m
at

50
m
²

20
5 Kl
ar

er
in

gs
zo

n

15
0m

²

G
rp ru

m 12
m
²

Pu
bl

ika
.

bo
kh

yll
or

30
0m

²

10
2 Ut
st

äl
ln

50
m²

20
4 Äl
dr

e.
ka

ta
lo

g

20
m²

10
4 KÖ

K

20
1 Ly
ss

n

pl
at

s

15
m
²

20
7 Lä
ss

tu
di

o

25
m²

10
6 Fr
d

10
6W
C

20
8 Ko
p.

.

10
m²

G
rp ru

m 12
m
²

M
er

öp
pe

t

zo
n 14
0m

²

W
C 15

m
²

20
6 Rä

kn

12
m
²

G
rp ru

m 12
m
²

KUNSKAPENS KÄLLA

KUNSKAPENS KÄLLA
VY FRÅN KORSVÄGEN BIBL IOTEKET, VY MOT KORSVÄGEN OCH L ISEBERG

SITUATIONSPLAN 1:1000

S
H

A
R

E
D

 S
P

A
C

E

JO
H

A
N

N
E

B
E

R
G

S
G

LU
N

D
G

R
E

N
S

G

T Ä V L I N G S O M R Å D E

U B 80

H O V R Ä T T E N

+ 1 5

+ 2 2

+ 2 4

+ 2 5

+ 2 7

+ 2 8

LA
N

D
E

R
I P

A
R

K
E

N

K
O

R
S

V
Ä

G
E

N

S
H

A
R

E
D

 S
P

A
C

E

M
A

N
N

H
E

IM
E

R
S

 V
Ä

G

R E N S T R Ö M S G ATA N

P
E

LO
U

S
E

N

H C P

Stadsbild
Näckrosenområdet kan beskrivas som något av en gömd oas mitt i 
centrala Göteborg. En delvis otillgänglig och dold resurs i stadsväven 
med stora naturvärden och rik historia (exv Jubileumsutställningen 
1923) som fler borde bjudas in till och få dela. Området utgörs till 
stor del redan av väl fungerande och vackra stads- och parkrum, 
men samband och kopplingar till övriga delar av angränsande 
stadsdelar kan utvecklas för att synliggöra, länka vidare och öppna 
upp universitetet bättre mot staden. Mot denna bakgrund ser vi stor 
potential i en koncentrerad byggnadsinsats som öppnar för att bevara 
mycket av befintliga arkitektur- och kulturvärden, samtidigt som 
möjlighet ges att skapa ett helt nytt hus för UB - en ny centralbyggnad 
vid Näckrosen.

Ett universitetscampus som struktur kan beskrivas som en plattform 
där enskilda institutioner representerar vitt skilda kompetenser inom 
olika fält, och där dessa genom de kontaktytor den fysiska närheten 
medför effektivt får möjlighet att samverka, influera och inspirera 
varandra till framåtrörelse. Vi tänker oss på samma sätt att det nya 
biblioteket kan fungera som en öppen plattform för kunskap där 
olika kategorier besökare, studerande, forskare och allmänhet kan 
mötas och utbyta idéer. Genom sin strategiska placering med nära 
samband till både Götaplatsen och Korsvägen, varifrån flertalet 
studerande dagligen anländer till Näckrosenområdet, kan biblioteket 
etablera nya gemensamma målpunkter med utvecklande synergier 
och korskopplingar mellan de olika fakulteterna främjar visionen om 
en gränsöverskridande mötesplats för humaniora, konst och kultur.

Utgångspunkten för vårt förslag till ett nytt Universitetsbibliotek 
vid Näckrosparken, är att förstärka och utveckla platsens 
stadsbyggnadsmässiga och kulturhistoriska värden. Här kan 
nya UB bli ett samtida tillägg med tydlig identitet och öppenhet, 
en signalbyggnad som utöver kärnverksamheten både stärker 
universitets närvaro i staden och skapar positiva förutsättningar 
för samverkan mellan akademi och samhälle. Målsättningen är 
att komplettera de kvalitéer vi ser i befintliga stads- och parkrum 
samt de äldre institutionsbyggnadernas omsorgsfulla gestaltning 
och arkitektur, som tillsammans formar platsens och universitetets 
karaktär, en grön campusmiljö. 

Nya UB, parken och staden
För att uppnå detta är idén att forma en biblioteksbyggnad som 
tydligt står fram uppe på höjden. En ny signalbyggnad som möter 
stadsrummets vida skala ut mot Korsvägen/Landeriet och genom 
trappning i höjd även den mindre skalan in mot Näckrosparken/
Pelousen. Kontakten ut mot staden kan därigenom förstärkas och 
campusområdet synliggörs med hjälp av biblioteket som samtidigt 
blir en viktig nod inom campus, en mötesplats för alla studenter. 
Då Johannebergsgatan och Lundgrens gata binds samman skapas 
en ny entréväg i öster som också erbjuder en ny access till campus 

från Korsvägen, där en serie breda trappor visar vägen upp via 
Landerietplatån. Den nya byggnadens frontala motiv ut mot staden 
kan jämföras med situationen vid Götaplatsen, där Konstmuseet bildar 
fond och avslut på Avenyn. Även motivet i Jubileumsutställningens 
plan med Minneshallen som målpunkt uppe på höjden är en referens. 
En större skala i stadsbilden som orienteringspunkt och förtydligande 
element, en ny hörnsten i stadsväven.

Biblioteket
Nya UB  är organiserat med ett första publikt och öppet huvudplan 
i nivå med Näckrosparken. Ett stort och centralt placerat trapprum 
skapar en tydlig orienterbarhet. Härifrån når man samtliga primära 
programdelar, och skapar även en direkt förbindelse mellan den övre 
(västra) och den nedre (östra) huvudentrén. Den övre entrézonen är 

en flexibel yta, ett inre stråk längs hela fasaden ut mot Näckrosen/
Pelousen. Här finns GU-service, Galleri och Café som annonserar 
verksamheten redan i exteriören. Även inkast för återlämning och 
separat del för bibliotekets meröppet-funktion nås från denna 
yta. Väl inne får besökaren god överblick och direkt kontakt med 
bibliotekets olika delar som fördelar sig runt ett atrium med överljus 
i husets hela höjd. Atriet utgör, med höglagret som fondvägg, husets 
kärna och bidrar med en generös känsla av rymd och ljus. Höglagret 
med bokrobotens intressanta gestalt får här en dubbel funktion: 
det synliggör den kompakt samlade kunskapen i bibliotekets mitt 
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PUBLIKA SAMLINGAR
2160 m2

+ 46,00

+ 42,00

+ 38,00

+ 34,00

+ 30,00

+ 25,70

+ 21,70

+ 18,70

PUBLIKA SAMLINGAR
1900 m2

KONTOR
1900 m2

EXTERNT
1900 m2

PUBLIKA SAMLINGAR/
EXTERNT
745 m2

INFON/ ENTRÉZON
570 m2

KULTURARV/ SERVICE
2100 m2

TEKNISKA RUM
2600 m2

+ 12,55
BEFINTLIGT SKYDDSRUM

PERSONAL

STUDERANDE

ALLMÄNHETEN

KONTOR

LEGEND

INFOZON/ ENTRÉZON
1760 m2

BOK LOGISTIK

UB80

UB80

Gestaltning 

Förslagets huvudgrepp och bärande idé är 
att skapa robust, tydlig och hållbar offentlig 
byggnad som förstärker och bevarar de rika 
stadsbyggnadsmässiga - och kulturhistoriska 
värden som finns på platsen. Byggnaden gestaltas 
som en del av sammanhanget i ett välkomnande 
spel mellan utsida och insida för att leda rörelser 
och länka samman de olika nivåerna mellan 
korsvägen och Campus Näckrosen. 

Byggnaden delas upp i distinkta skikt som i sig har 
en inneboende flexibilitet och utvecklingsbarhet. 
I botten, en plint av tegel i olika nivåer med öppna 
rum mot landskapet. I mitten, rationellt planerade 
bjälklag med ljusa ytor och konstruktion av 
massivträ som tar stöd i det upphöjda höglagret, 
husets kärna. Längst upp, husets krona, en 
obruten yta med öppet golvlandskap och en 
reflekterande lätt takstruktur som annonserar 
verksamheten utåt parken och staden.  

Stadsrummet som omger Campus Näckrosen 
har stora kvalitéer och väl fungerande 
befintliga parkrum och en arkitektur som är 
rik på både historia, detaljer och materialitet. 
Parken är också symbolisk som platsen för 
jubileumsutställningen 1923. Idag är Campus 
Näckrosen som en oas gömd från stadens höga 

tempo. Men det är en plats med begränsade 
kopplingar. Det finns en stor potential att stärka 
stråken och skapa tydliga länkar till Korsvägen 
och Götaplatsen.  

Nya universitetsbiblioteket skall bevara de unika 
kvaliteter vi finner i befintliga byggnader och 
stadsrum genom omsorgsfull bearbetning av 
byggnadens möte med sin omgivning. Byggnadens 
placering utgör en tydlig orienteringspunkt i 
stadslandskapet och formar gränssnittet mellan 
stad och park. Den nya byggnaden öppnar sig 
i markplan och skapar en direkt relation till 
närmsta omgivningen mot Näckrosen, Korsvägen 
och till mellanrummet mot Hovrätten.

I botten vilar byggnaden på en plint som gestaltas 
som en del av landskapet. Plinten är massiv i tegel, 
återvunnen från det befintliga huset om möjligt, 
och innehåller byggnadens öppna offentliga delar. 
Rummen klättrar mellan de         båda nivåerna 
och skulpterar fram ett varierande inre rum med 
läsplatser och mötesplatser med utblickar över 
interiör, stad och park. Bibliotekets huvudentré 
med GU servicecenter och infodesk ligger mot 
Näckrosen väl synlig och tillgänglig för studenter 
och allmänhet. En andra entré med direktaccess 
till kontor och ett café av extern brukare placeras 
mot nya stråket mellan Johannebergsgatan och 
Lundgrensgatan.

PROGRAMDIAGRAM

ANKOMSTDIAGRAM

SITUATIONSPLAN    1:1000   

Boktornet som innehåller en betydande 
del av humanistiska bibliotekets samlingar 
står kvar medan resten av biblioteket rivs. 
Tillgängligheten till böckerna säkerställs via 
förbindelse från UB80.

Det automatiska höglagret byggs i den första 
utbyggndasetappen och böckerna flyttas 
från det gamla boktornet som rivs. Åtkomst 
till böckerna säkerställs via temporär 
förbindelse från UB80.

Upplyftning av kärnan möjliggör en byggnad 
med maximalt öppenhet: under kärnan 
formas ett dynamiskt öppet rum som bjuder 
in besökare och den öppna våningen ovanför 
höglagret bjuder på fri utsikt över staden.

Höglagret upptar den mörka kärnan i 
den djupa byggnadskroppen. Läs-och 
arbetsplatserna får tillgång till dagsljus och 
utsikt.

Det öppna markplanet terasseras efter 
marknivån och bildar en öppen mötesplats 
som sammanbinder  ingångarna från 
Korsvägen och Näckrosen.

Mellan markplanet och Kronan finns flexibla 
våningar för både biblioteksfunktioner och 
hyresgäster.

Från den översta biblioteksvåningen, Kronan, 
öppnar sig en oavbruten panoramautsikt över 
staden. I stadsbilden blir Kronan symbolen 
för universitets samverkansuppdrag med 
det omgivande samhället.

Kronans undertak - Den femte fasaden, 
bjuder på reflektioner över omgivningarna 
från både Korsvägen och Näckrosen.

H I M L A J O R D

STORYLINE

N

1

Ankomstdiagram. Förslag: Himlajord. Ankomstdiagram. Förslag: Kunskapens källa. 

KUNSKAPSLÄNKEN/Nytt universitetsbibliotek/ Göteborg/

Kunskapslänken/
Nytt universitetsbibliotek i Göteborg

Situationsplan/1:2000

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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KUNSKAPSLÄNKEN/Nytt universitetsbibliotek/ Göteborg/

Kunskapslänken/
Nytt universitetsbibliotek i Göteborg

Situationsplan/1:2000

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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En slutsats av bedömningen är att upplägget med två tävlings-
perioder bidragit till ett lyckat slutresultat. De tre kvarvaran-
de förslagen har enligt juryn till största del utvecklats vidare i 
positiv riktning. Tack vare förändringar i linje med medskick-
en syns avsevärda förbättringar i två av förslagen och i synner-
het i det vinnande tävlingsbidraget. 

Sammanfattningsvis lyfter juryn värdet av att processen 
lett fram till ett resultat där det vinnande förslaget, som  
präglas av egen identitet och arkitektonisk verkshöjd, för- 
valtar platsens värden och samtidigt svarar mycket väl mot 
verksamhetens behov.

RIKSINTRESSEN OCH STADSBILD
Det kraftfulla generella medskicket i steg ett kring behovet av 
fördjupad stadsbyggnadsanalys har till stor del hörsammats i 
steg två. Det vinnande förslaget bedöms ha utvecklats avse-
värt, medan de andra två förslagen fortfarande uppvisar vissa 
brister i mötet med omgivningen.

Samtliga förslag bedöms kunna fungera i sammanhanget 
med avseende på de utpekade riksintressevärden. Förslagen är 
dock olika väl förankrade på platsen. Kunskapens Fyr präglas 
av en tydlig gestaltningsidé som befäster bibliotekets funktion 
som offentlig byggnad i stadsbilden. Genom ett sammanhållet 
uttryck och kontrastverkan mot omgivningen bildas en väl  
avvägd helhet. Volymen bidrar till att väva samman och stärka 
kopplingen mellan Korsvägen och Näckrosen, och mot öster 
föreslås en klassisk gata med tydlig platsbildning framför  
biblioteket. Det ger en stringent gräns mot landerimiljön och  
möjliggör samtidigt för grönskan att flöda förbi.

Litteratens materialitet samspelar väl med den angränsande 
bebyggelsen och den friställda volymen inordnar sig som  
en del av den solfjäderformade grupperingen av byggnader vid 
Näckrosdammen. Byggnaden har dock ett relativt stort fotav-
tryck som kan komma i konflikt med det angränsande plane-
rade stråket i förlängningen av Johannebergsgatan.

Kunskapslänken tar upp formelement från omkringliggande 
bebyggelse genom att spegla kolonnaden i Humanisten (ett 
historiskt motiv från Jubileumsutställningen 1923). Även om 
det uppstår en viss dialog med platsen, saknar förslaget tydlig 
karaktär av bibliotek eller offentlig byggnad. Likaså saknas 
tydlig anknytning till den angränsande institutionsmiljön.

Två av förslagen, Kunskapens Fyr och Litteraten, är gestaltade 
med fasader som kan beskrivas som ett slags hinna utan tydlig 
skalangivelse, där våningsindelningen inte omedelbart kan av-

läsas. Juryn bedömer att det fungerar väl på platsen och ger 
utvecklingsbara och tåliga fasadmotiv som kan anpassas uti-
från olika behov. Mängden glas kan justeras för att etablera 
önskade samband och utblickar, liksom för att föra in dags- 
ljus eller skapa solavskärmning.   

FLÖDEN OCH FUNKTION
Juryns medskick och förtydliganden kring lokalprogrammet 
har medfört kännbara förbättringar i två av förslagen. Det gäl-
ler i synnerhet flödes- och logistikaspekter avseende såväl be-
söksfunktioner som de system som styr hanteringen av böcker 
och annan media på biblioteket. Önskemålet om att undvika 
alltför öppna rumssamband, för att minska störningar i stu-
diemiljön, har dock endast hörsammats till viss del. I både 
Kunskapens Fyr och Litteraten finns dock goda förutsätt-
ningar att utveckla fungerande avgränsningar, medan det i 
Kunskapslänken bedöms vara svårförenligt med förslagets  
bärande koncept att etablera tysta och visuellt avgränsade  
studiemiljöer.

Efter bearbetningen till steg två finns bättre förutsättningar 
att skapa sammanhållna ytor för bibliotekets verksamhet i  
förslagen. I Kunskapens Fyr har den vridna volymen för det  
automatiserade höglagret justerats och planstrukturen vidare-
utvecklats för att ge större sammanhängande utrymmen.  
Litteratens disposition, med det förskjutna höglagret, har  
renodlats vilket ger en generell och utvecklingsbar struktur. 

Förslagen hanterar flöden och programmering av entréplanen 
relativt olika. Kunskapens Fyr svarar väl mot behovet av att 
särskilja besöksflöden från transporter och inlastning. Försla-
get präglas av tydliga och välgörande kopplingar mellan de  
interiöra rummen och utemiljön, liksom mellan angränsande 
platser och gaturum. Utåtriktade verksamheter vänds mot vik-
tiga stråk och bidrar till att bilda levande platser runt bibliote-
ket. I Litteraten och Kunskapslänken tas inlastningen inte  
om hand lika väl. Entrésituationen mot Korsvägen fungerar 
bra i Litteraten, medan entrén från Näckrosen inte är lika 
övertygande. Motivet med ett upplyft entréparti är inte själv-
klart med avseende på att skapa en demokratisk och inklude-
rande miljö. 

Samtliga förslag har brister avseende tillgänglighet. Bibliote-
ket ska vara och upplevas som tillgängligt för alla. Det är av- 
visande att som i Litteraten behöva gå upp för trappor för att 
komma in, eller att som i Kunskapens Fyr gå längs en smal  
korridor för att komma till hissen.

Juryns generella bedömning 
Steg 2  

Juryn har med stort engagemang läst in och utvärderat de tre godkända  
bidragen i tävlingens andra steg med utgångspunkt från bedömningskriterierna,  

liksom utifrån hur väl medskicken efter steg ett har förvaltats i de omarbetade förslagen. 

De hårdgjorda ytor som redovisas i Kunskapslänken ten- 
derar att bidra till känslan av en relativt trafikerad plats mot 
väster, vilket kan motverka gångflöden. Kolonnaden mot 
Näckrosen skapar en markant riktning som pekar mot an-
gränsande bebyggelse i norr. Det skulle vara mer välfunnet att 
rikta flödena förbi byggnaderna, vidare bort mot Götaplatsen.

GENOMFÖRBARHET, EKONOMI OCH HÅLLBARHET
Samtliga tre förslag bedöms som genomförbara och ha förut-
sättningar för att byggas med rationella produktionsmetoder.  
I varierande grad har hänsyn tagits till den så kallade form-
faktorn (fasadarea i relation till byggnadens fotavtryck) och 
det finns möjligheter till upprepningseffekt eller modulbygge-
ri. Likaså bedöms bidragens geometri överlag vara anpassad 
för bärlinor och annan lastnedföring. Juryn menar att det 
sammantaget visar prov på ekonomisk medvetenhet hos för-
slagsställarna. Trots att alla förslag bedöms vara genomförba-
ra uppskattas dock samtliga förslag vara mer kostsamma än 
den entreprenadkostnadsram, om 20.000 kr per kvadratmeter, 
som anges i tävlingsprogrammet. Högre entreprenadkostnader 
kan till viss del vägas upp av en större byggrätt och stor andel 
lokalarea i relation till bruttoarea, liksom med välfungerande 
och attraktiva ytor för externa hyresgäster. För att projektet 
ska bli ekonomiskt bärkraftigt kommer dessa aspekter och den 
totala byggkostnaden bli avgörande i den fortsatta processen.  
 
Litteraten redovisar i steg två fortsatt ett upplyft höglager.  
Det är placerat ovan ett bjälklag, vilket bedöms vara kostsamt 

och komplicerat. Kunskapens Fyr uppnår, med justeringen av 
våningshöjder i tävlingsskede två, en bättre formfaktor än ti-
digare. Kunskapslänkens olika våningsplan, och det vridna 
öppna trapphuset, innebär att möjlighet till upprepningseffekt 
mellan våningar saknas, och lösningen bedöms vara kostsam 
och komplicerad att bygga. Särskilt Kunskapen fyr och Littera-
ten präglas av utvecklingsbara gestaltningskoncept, där ut-
formningen bedöms tåla att anpassas utan att förvanskas. 

Samtliga förslag bedöms kunna bearbetas för att uppnå kraven 
för Miljöbyggnad guld inom ramen för den fortsatta processen. 
Utifrån det tidiga skedet i projektet har det inte varit relevant 
att utvärdera alla indikatorer som används för certifieringen. 
Indikator 1-5, som avser energi, samt 9-11, som bedömer inom-
husklimatet har utvärderats. Utöver det har indikator 15, som 
bedömer stommens klimatpåverkan, också utvärderats. I be-
dömningen har även förslagens förutsättningar att utvecklas 
och förändras beaktats, för att avgöra om vilka lösningarna 
som är möjliga att optimera utifrån Miljöbyggnads krav. 

Litteraten är det förslag som övergripande visar på bäst lös-
ningar för att klara Miljöbyggnad guld och det är framförallt  
i bedömningen av indikator 1, Värmeeffektbehov och indikator 
9, Termiskt klimat vinter, som förslaget är starkare än de an-
dra. Kunskapens Fyr visar på bra koncept för indikator 15, 
Stommen och grundens klimatpåverkan, samt indikator 11, 
Dagsljus. Kunskapslänken visar på något mer preciserade  
lösningar för förnybar energi vilket ger ett högre betyg av- 
seende indikator 4. 

LITTERATEN

TEKNISKA LÖSNINGAR
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 klimatavtrycket, används uteslutande där 
det är meningsfullt, som i fundament och mot 
terräng, samt i höglagrets konstruktion.
Trä, som det absolut mins klimatbelastande 
materialet, används i den övergripande 
huvudstrukturen i form av limträ/LVL och CLT. 
Den utvändiga klimatskärmen som beskyddar 
den invändiga träkonstruktionen, utförs i 
skärmtegel. Detta för att utnyttja teglets robusta 
och underhållsfria yta, men som använder 
mycket mindre bränningsenergi än traditionellt 
massivt tegel.

FASAD DETAJER
Fasaden är utformad som en “unitized” elementfasad vilket gör installation och montering snabb, enkel och kontrollerad, samtidigt 
som den ökar kvaliteten.
Detta innebär ett prefabricerat fasadsystem producerat som färdiga enheter på fabriken och transporteras till byggplatsen för
montering. Detta förbättrar kvaliteten och ytbehandlingen och förlänger därmed livstiden. Fasaden är utformad så att dess geometri 
skapar en del självskuggning. Profiler utformas med fasad avslutning på utsidan så att de är självengörande och att det omöjliggör att 
fåglar kan sätta sig på dem.  Fasaden använder strategiskt placerade element för naturlig ventilation som kan öppnas under varma 
dagar så att temperaturen kan regleras. Dessa ventilationselement kan också användas till nattavkylning då utgångstemperaturen 
vid gryningen 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.

FLOWDIAGRAM

UNITIZED FASAD SYSTEM
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BTA m2 LOA m2

Plan 0 Publika + Kulturarv + Service 3.123,00                   m2 2.968,00                  m2

Plan 1 Publika + GU-arkiv 2.463,00                  m2 2.348,00                  m2

Plan 2 Publika + Info + Entre + Höglager 2.048,00                 m2 1.999,00                   m2

Plan 3 Publika samlingar + Konferens (Kontor) 1.826,00                  m2 1.788,00                   m2

Plan 4 Kontor 1.976,00                  m2 1.933,00                   m2

Plan 5 Externa kontor 1.976,00                  m2 1.933,00                   m2

SUMMA 13.412,00                m2 12.969,00                m2
TEKNIK YTOR 938,00                    m2 855,00                     m2
SUMMA MED TEKNIK YTOR 14.350,00               m2 13.824,00                m2

LOAv/p program m2 LOAv/p projekt m2
100 - ENTRÉZON
101 - Entrérum 50 m2 125 m2

102 - Utställning 50 m2 54 m2

103 - Förråd arrangemangsverksamhet 20 m2 23 m2

104 - Café-servering och arrangemang 180 m2 196 m2

105 - WC 12 m2 11 m2

106 - RWC 15 m2 13 m2

107 - GU Servicecenter 125 m2 125 m2

SUMMA 452 m2 547 m2

200 - INFOZON
201 - Återlämningsautomat 50 m2 50 m2

202 - Handledningszon med infodisk 110 m2 110 m2

203 - Publika avhämtningshyllor 90 m2 91 m2

204 - Äldre kortkatalog i kompakthyllor 20 m2 19 m2

205 - Klareringszon 150 m2 150 m2

206 - Räkningar 12 m2 11 m2

207 - Lässtudio 25 m2 25 m2

208 - Kopiering 10 m2 8 m2

SUMMA 467 m2 464 m2

300 - AUTOMATISERAT HÖGLAGER
301 - Automatiserat höglager 750 m2 500 m2

SUMMA 750 m2 500 m2

400 - KULTURARV DELVIS PUBLIK
401 - KvinnSam - publik del 140 m2 148 m2

402 - KvinnSam - kontorsdel 75 m2 73 m2

403 - Handskriftsavdelning 20 m2 19 m2

404 - Sorteringsrum 35 m2 34 m2

405 - Specialläsesal 50 m2 50 m2

406 - Läsesalsexpedition 20 m2 23 m2

407 - Valv 25 m2 24 m2

408 - Raritetskammare 410 m2 395 m2

409 - Slutna magasin 500 m2 500 m2

410 - Rum för specialsamlingar 120 m2 112 m2

411 - Kartrum 100 m2 104 m2

412 - Bokbinderi 75 m2 78 m2

SUMMA 1570 m2 1560 m2

500 - PUBLIKA SAMLINGAR
501 - Publika bokhyllor 2040 m2 2062 m2

502 - Mindre utställningar 0 m2 0 m2

503 - Lugn zon 850 m2 850 m2

504 - Tyst zon med forskarplatser 60 m2 65 m2

505 - Tyst läsesal 250 m2 268 m2

506 - Lärosalar 100 m2 99 m2

507 - Grupprum litet 170 m2 177 m2

508 - Grupprum mellan 90 m2 107 m2

509 - Grupprum stort 25 m2 20 m2

510 - Mediauppspelningsrum enskilt (AV-rum) 20 m2 21 m2

511 - WC publika 30 m2 48 m2

512 - RWC publika 15 m2 30 m2

513 - Provspelningsrum 20 m3 21 m3

514 - Lyssnarplatser 15 m4 28 m4

515 - Blomstedtsamlingen 90 m5 98 m5

SUMMA 3775 m2 3894 m2

600 - KONTOR
601 - Mediahållplats 40 m2 40 m2

602 - Grovplikt 30 m2 24 m2

603 - Pliktarum 30 m2 25 m2

604 - Arbetsytor/kontorsmiljö 950 m2 947 m2

605 - Scrum-miljö 20 m2 26 m2

606 - Lounge 50 m2 66 m2

607 - Mötesrum mellan 50 m2 50 m2

608 - Mötesrum mini 30 m2 25 m2

609 - Mötesrum litet 84 m2 86 m2

610 - Konferesrum mellan 80 m2 76 m2

611 - Konferensrum större 120 m2 119 m2

612 - Ämbetsarkiv 10 m2 10 m2

613 - Personalkök och pausrum 130 m3 136 m3

614 - Kopiering 20 m4 15 m4

615 - Förråd 20 m5 23 m5

616 - WC 14 m2 21 m2

617 - RWC 5 m2 5 m2

618 - Vilrum med dusch/ WC 15 m2 15 m2

619 - Terrass 0 m2 0 m2

620 - Digitalisering och Repro Produktion 150 m2 148 m2

SUMMA 1848 m2 1857 m2

700 - SERVICE
701 - Garage och godsmottagning 50 m2 49 m2

702 - Posthantering och kontor 50 m2 52 m2

703 - Förråd 150 m2 194 m2

704 - Återvinning 120 m2 171 m2

705 - Städcentral 40 m2 39 m2

706 - Städförråd 15 m2 14 m2

707 - Städskåp 6 m2 5 m2

708 - Omklädning (inkl dusch och WC) 60 m2 61 m2

SUMMA 491 m2 585 m2

800 - EXTERNT
801 - Arkivrum (GU arkiv) 500 m2 491 m2

802 - Kontor (GU arkiv) 15 m2 16 m2

803 - Övriga externa kontorsytor 1500 m2 1933 m2

SUMMA 2015 m2 2440 m2

BTA m2 LOA m2
Plan 0 Publika + Kulturarv + Service 3.123,00                   m2 2.968,00                  m2

Plan 1 Publika + GU-arkiv 2.463,00                  m2 2.348,00                  m2

Plan 2 Publika + Info + Entre + Höglager 2.048,00                 m2 1.999,00                   m2

Plan 3 Publika samlingar + Konferens (Kontor) 1.826,00                  m2 1.788,00                   m2

Plan 4 Kontor 1.976,00                  m2 1.933,00                   m2

Plan 5 Externa kontor 1.976,00                  m2 1.933,00                   m2

SUMMA 13.412,00                m2 12.969,00                m2
TEKNIK YTOR 938,00                    m2 855,00                     m2
SUMMA MED TEKNIK YTOR 14.350,00               m2 13.824,00                m2

LOAv/p program m2 LOAv/p projekt m2
100 - ENTRÉZON
101 - Entrérum 50 m2 125 m2

102 - Utställning 50 m2 54 m2

103 - Förråd arrangemangsverksamhet 20 m2 23 m2

104 - Café-servering och arrangemang 180 m2 196 m2

105 - WC 12 m2 11 m2

106 - RWC 15 m2 13 m2

107 - GU Servicecenter 125 m2 125 m2

SUMMA 452 m2 547 m2

200 - INFOZON
201 - Återlämningsautomat 50 m2 50 m2

202 - Handledningszon med infodisk 110 m2 110 m2

203 - Publika avhämtningshyllor 90 m2 91 m2

204 - Äldre kortkatalog i kompakthyllor 20 m2 19 m2

205 - Klareringszon 150 m2 150 m2

206 - Räkningar 12 m2 11 m2

207 - Lässtudio 25 m2 25 m2

208 - Kopiering 10 m2 8 m2

SUMMA 467 m2 464 m2

300 - AUTOMATISERAT HÖGLAGER
301 - Automatiserat höglager 750 m2 500 m2

SUMMA 750 m2 500 m2

400 - KULTURARV DELVIS PUBLIK
401 - KvinnSam - publik del 140 m2 148 m2

402 - KvinnSam - kontorsdel 75 m2 73 m2

403 - Handskriftsavdelning 20 m2 19 m2

404 - Sorteringsrum 35 m2 34 m2

405 - Specialläsesal 50 m2 50 m2

406 - Läsesalsexpedition 20 m2 23 m2

407 - Valv 25 m2 24 m2

408 - Raritetskammare 410 m2 395 m2

409 - Slutna magasin 500 m2 500 m2

410 - Rum för specialsamlingar 120 m2 112 m2

411 - Kartrum 100 m2 104 m2

412 - Bokbinderi 75 m2 78 m2

SUMMA 1570 m2 1560 m2

500 - PUBLIKA SAMLINGAR
501 - Publika bokhyllor 2040 m2 2062 m2

502 - Mindre utställningar 0 m2 0 m2

503 - Lugn zon 850 m2 850 m2

504 - Tyst zon med forskarplatser 60 m2 65 m2

505 - Tyst läsesal 250 m2 268 m2

506 - Lärosalar 100 m2 99 m2

507 - Grupprum litet 170 m2 177 m2

508 - Grupprum mellan 90 m2 107 m2

509 - Grupprum stort 25 m2 20 m2

510 - Mediauppspelningsrum enskilt (AV-rum) 20 m2 21 m2

511 - WC publika 30 m2 48 m2

512 - RWC publika 15 m2 30 m2

513 - Provspelningsrum 20 m3 21 m3

514 - Lyssnarplatser 15 m4 28 m4

515 - Blomstedtsamlingen 90 m5 98 m5

SUMMA 3775 m2 3894 m2

600 - KONTOR
601 - Mediahållplats 40 m2 40 m2

602 - Grovplikt 30 m2 24 m2

603 - Pliktarum 30 m2 25 m2

604 - Arbetsytor/kontorsmiljö 950 m2 947 m2

605 - Scrum-miljö 20 m2 26 m2

606 - Lounge 50 m2 66 m2

607 - Mötesrum mellan 50 m2 50 m2

608 - Mötesrum mini 30 m2 25 m2

609 - Mötesrum litet 84 m2 86 m2

610 - Konferesrum mellan 80 m2 76 m2

611 - Konferensrum större 120 m2 119 m2

612 - Ämbetsarkiv 10 m2 10 m2

613 - Personalkök och pausrum 130 m3 136 m3

614 - Kopiering 20 m4 15 m4

615 - Förråd 20 m5 23 m5

616 - WC 14 m2 21 m2

617 - RWC 5 m2 5 m2

618 - Vilrum med dusch/ WC 15 m2 15 m2

619 - Terrass 0 m2 0 m2

620 - Digitalisering och Repro Produktion 150 m2 148 m2

SUMMA 1848 m2 1857 m2

700 - SERVICE
701 - Garage och godsmottagning 50 m2 49 m2

702 - Posthantering och kontor 50 m2 52 m2

703 - Förråd 150 m2 194 m2

704 - Återvinning 120 m2 171 m2

705 - Städcentral 40 m2 39 m2

706 - Städförråd 15 m2 14 m2

707 - Städskåp 6 m2 5 m2

708 - Omklädning (inkl dusch och WC) 60 m2 61 m2

SUMMA 491 m2 585 m2

800 - EXTERNT
801 - Arkivrum (GU arkiv) 500 m2 491 m2

802 - Kontor (GU arkiv) 15 m2 16 m2

803 - Övriga externa kontorsytor 1500 m2 1933 m2

SUMMA 2015 m2 2440 m2

Byggnaden föreslås uppföras i en 
massivträkonstruktion med golv i CLT  med 
stöd av balkar och pelare i limträ/LVL placerade 
i ett typiskt grid på 8x8m. För att uppfylla de 
akustiska kraven för en byggnad som denna 
föreslås en betongpågjutning som när den 
agerar kompositmässigt med CLT golvet även 
möjliggör en minskning av trämaterialets totala 
tjocklek.
Den maximala höjden på balkarna i ett typiskt 
golv är 750 mm. Fördelen med att använda 
CLT är att det är ett hållbart material med låg 
halt av inbäddad CO2. Initiala beräkningar för 
denna byggnads specifika konstruktionslösning 
indikerar att det medför upp till 30% minskning 
av inbäddad koldioxid jämfört med en 
betongkonstruktion, och upp till 40% reduktion 
jämfört med en stålkonstruktion för strukturen 
under hela livscykeln. 

Med tanke på att virke är ett lätt material 
jämfört med andra konstruktionstyper är 
materialtillgången till fundamentet också lägre 
vilket ytterligare minskar inbäddad koldioxid och 
omkostnader.
Med tanke på träprodukternas fallenhet 
för prefabricering, kan ytterligare fördelar 
realiseras i form av tid- och energi reduktion på 
byggplatsen och därmed minska byggplanering 
och kostnader. Materialets inneboende höga 
kvalitet innebär också att det kan utgöra den 
slutliga ytbehandlingen, vilket minskar behovet 
av ytterligare behandling av tak och beklädnad 
vilket leder till en mer kostnadseffektiv, hållbar 
och positiv arbetsmiljö. 

Diagram som visar hur de prefabricerade fasadelementen  
monteras. Förslag: Kunskapens Fyr.

Fasaddetaljer. Förslag: Litteraten.
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Entréer och flöden/Besökande till Entrézon, brukare av 
biblioteket, personal och extern hyresgäst

Flöden av gods/Klimatiserad zon/
Flöden är separerade och fungerar utan överlappning

Inifrån-ut/Utifrån-in

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.

Flexibilitet 

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.

Sektion BB/Våning 1-5/1:200 Entreplan 01/1:200

Kulturarv diagram/

Extern Entré/Den Akademiska Promenaden/

Ingång från Korsvägen/Ingång från Pelausen/

Privat/

Stängt på kvällen/

Merröppet/

KUNSKAPSLÄNKEN/Nytt universitetsbibliotek/ Göteborg/

Entrézon/

Kulturarv/

Service/

Utställing Handledning

Studieplatser

“Kunnskaps Torget” Bookdrop

Studieplatser

Handledning

Kvinnsam Publik“Kulturarv Torget”Special LäsesalValvSpecial Samling

Besökare/

Bibliotek/

Kulturarv/

Personal/

Extern/

Vån 01/ Vån 01/

BB

CC

Extern Ingång/

Indgang fra Korsvägen/

Larmbågar/

Special Lässal/

Valv/Klimatiserad zon/

Kulturarv Torget/

KvinnSam Publik

Stadsbild
Näckrosenområdet kan beskrivas som något av en gömd oas mitt i 
centrala Göteborg. En delvis otillgänglig och dold resurs i stadsväven 
med stora naturvärden och rik historia (exv Jubileumsutställningen 
1923) som fler borde bjudas in till och få dela. Området utgörs till 
stor del redan av väl fungerande och vackra stads- och parkrum, 
men samband och kopplingar till övriga delar av angränsande 
stadsdelar kan utvecklas för att synliggöra, länka vidare och öppna 
upp universitetet bättre mot staden. Mot denna bakgrund ser vi stor 
potential i en koncentrerad byggnadsinsats som öppnar för att bevara 
mycket av befintliga arkitektur- och kulturvärden, samtidigt som 
möjlighet ges att skapa ett helt nytt hus för UB - en ny centralbyggnad 
vid Näckrosen.

Ett universitetscampus som struktur kan beskrivas som en plattform 
där enskilda institutioner representerar vitt skilda kompetenser inom 
olika fält, och där dessa genom de kontaktytor den fysiska närheten 
medför effektivt får möjlighet att samverka, influera och inspirera 
varandra till framåtrörelse. Vi tänker oss på samma sätt att det nya 
biblioteket kan fungera som en öppen plattform för kunskap där 
olika kategorier besökare, studerande, forskare och allmänhet kan 
mötas och utbyta idéer. Genom sin strategiska placering med nära 
samband till både Götaplatsen och Korsvägen, varifrån flertalet 
studerande dagligen anländer till Näckrosenområdet, kan biblioteket 
etablera nya gemensamma målpunkter med utvecklande synergier 
och korskopplingar mellan de olika fakulteterna främjar visionen om 
en gränsöverskridande mötesplats för humaniora, konst och kultur.

Utgångspunkten för vårt förslag till ett nytt Universitetsbibliotek 
vid Näckrosparken, är att förstärka och utveckla platsens 
stadsbyggnadsmässiga och kulturhistoriska värden. Här kan 
nya UB bli ett samtida tillägg med tydlig identitet och öppenhet, 
en signalbyggnad som utöver kärnverksamheten både stärker 
universitets närvaro i staden och skapar positiva förutsättningar 
för samverkan mellan akademi och samhälle. Målsättningen är 
att komplettera de kvalitéer vi ser i befintliga stads- och parkrum 
samt de äldre institutionsbyggnadernas omsorgsfulla gestaltning 
och arkitektur, som tillsammans formar platsens och universitetets 
karaktär, en grön campusmiljö. 

Nya UB, parken och staden
För att uppnå detta är idén att forma en biblioteksbyggnad som 
tydligt står fram uppe på höjden. En ny signalbyggnad som möter 
stadsrummets vida skala ut mot Korsvägen/Landeriet och genom 
trappning i höjd även den mindre skalan in mot Näckrosparken/
Pelousen. Kontakten ut mot staden kan därigenom förstärkas och 
campusområdet synliggörs med hjälp av biblioteket som samtidigt 
blir en viktig nod inom campus, en mötesplats för alla studenter. 
Då Johannebergsgatan och Lundgrens gata binds samman skapas 
en ny entréväg i öster som också erbjuder en ny access till campus 

från Korsvägen, där en serie breda trappor visar vägen upp via 
Landerietplatån. Den nya byggnadens frontala motiv ut mot staden 
kan jämföras med situationen vid Götaplatsen, där Konstmuseet bildar 
fond och avslut på Avenyn. Även motivet i Jubileumsutställningens 
plan med Minneshallen som målpunkt uppe på höjden är en referens. 
En större skala i stadsbilden som orienteringspunkt och förtydligande 
element, en ny hörnsten i stadsväven.

Biblioteket
Nya UB  är organiserat med ett första publikt och öppet huvudplan 
i nivå med Näckrosparken. Ett stort och centralt placerat trapprum 
skapar en tydlig orienterbarhet. Härifrån når man samtliga primära 
programdelar, och skapar även en direkt förbindelse mellan den övre 
(västra) och den nedre (östra) huvudentrén. Den övre entrézonen är 

en flexibel yta, ett inre stråk längs hela fasaden ut mot Näckrosen/
Pelousen. Här finns GU-service, Galleri och Café som annonserar 
verksamheten redan i exteriören. Även inkast för återlämning och 
separat del för bibliotekets meröppet-funktion nås från denna 
yta. Väl inne får besökaren god överblick och direkt kontakt med 
bibliotekets olika delar som fördelar sig runt ett atrium med överljus 
i husets hela höjd. Atriet utgör, med höglagret som fondvägg, husets 
kärna och bidrar med en generös känsla av rymd och ljus. Höglagret 
med bokrobotens intressanta gestalt får här en dubbel funktion: 
det synliggör den kompakt samlade kunskapen i bibliotekets mitt 
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KUNSKAPENS KÄLLA

KUNSKAPENS KÄLLA
VY FRÅN KORSVÄGEN BIBL IOTEKET, VY MOT KORSVÄGEN OCH L ISEBERG
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H I M L A J O R D

Tak med solpaneler

FASAD DETALJ 

MATERIAL OCH 
TEKNISKA LÖSNINGAR 

STRUKTURAXONOMETRI

PERSPEKTIV BIBLIOTEK

Trästruktur
Trägolv

Träpelare: 
Dimensionerna varierar 

enligt våning

Glasfasad bestående av både 
raka och böjda element

Reflektiv och ljudab-
sorberande perforerad 

metallyta i undertak

Höljet i höglagret 
I betong med återvunnen 

tegelkross från gamla 
biblioteket

Golvtegel

Grön koppar i fasad

Funktion

Höglagret är kärnan i projektet. Vi har valt 
att placera den i byggnadens mörka inre 
för att tillskapa en krans av ljusa ytor längs 
samtliga fasader. Våningsplanen blir öppna, 
yteffektiva och flexibla med möjlighet 
till programvariation över tid. Kärnan är 
också upplyft i sektion vilket möjliggör ett 
kontinuerligt öppet rum genom byggnaden 
på de båda entreplanen. Utrymmet under 
höglagret blir en generell evenemangsyta i 
mötet mellan de båda nivåerna. I anslutning 
till det öppna entrérummet skapas möjlighet 
till en stor variation av läsplatser och 
programfördelning med olika kvalitéer.
 
Utrymmet över höglagret utgör kronan i 
projektet. Våningen är glasad med möjlighet 
att komma ut på väderskyddade terrasser 
i alla väderstreck. Ytan programmeras för 
funktioner med långa öppettider och likt 
en laterna kommer den upplysta våningen 
annonsera verksamheten över trädtopparna 
långt efter kontorstid. Vid rätt ljus reflekteras 
Näckrosdammen via undertaket till Korsvägen.

Det nya universitetsbiblioteket blir en 
gränsöverskridande öppen arena för möten 
och evenemang. Detta återspeglas också i 
den rationella inre logistiken. Entrézonen 
har direkt kontakt med trapphus och hissar 
lätt tillgängliga till både lärandemiljöer, 
personalutrymmen och externa kontorsytor. 

Konceptet distribuerar bibliotekets 
funktioner på arkitektoniskt distinkta 
våningar med utgångspunkten att erbjuda ett 
brett urval av olika lärandemiljöer och kreativ 
a arbetsplatser. Det avskärmbara meröppna 
biblioteket och de aktiva evenemangsytorna 
är lokaliserade nära markplanet medan 
lokalerna på de övre våningarna erbjuder 
ett brett utbud av ljudmässigt avskärmade 
arbetsrum och lugnare biblioteksytor för 
studerande. De övre våningarna kan indelas i 
olika zoner för att få en flexibel ytanvändning 
mellan biblioteket och externa funktioner.

Alla utrymmen för mottagning, förvaring 
och tillgängliggörande av böcker ligger 

koncentrerade kring en bokhiss som 
effektivt sammanlänkar godsmottagning, 
bokhantering, boklagring och publika 
samlingar. Funktioner med starka samband 
ligger på samma våningsplan och placeringen 
av vertikalförbindelserna stöder den 
överordnade funktionaliteten av byggnaden.
Höglagret har dimensionerats utifrån princip 
A med mindre justeringar. 

Ekonomi och hållbarhet

Husets materialpalett är stramt hållen, 
Tegel och trä (massivträ och paneler) utgör 
huvuddelen av byggnadens konstruktion 
och materialitet. Råa massivträbjälklag 
(T-balkar) med synliga installationer 
bygger upp en tydlig atmosfär. Översta 
planets undertak reflekterar in urbanitet 
och grönska och sänder ut reflektioner av 
ljus och rörelse. Fasaden består av enkla 
paneler som förses med ett yttre skikt av 
fasadlameller. Lamellerna fungerar som 
dämpare av solinstrålning och utförs i koppar.
Den gröna kopparen är ett tydligt inslag 
i stadsbilden i detaljer och byggnader. 
Hovrättens tak har en stark grönfärgad 
horisontalitet. Vi vill ansluta till den och 
samtidigt högtidliggöra parkmiljön. Placerad i 
mötet mellan den gula och röda tegelstaden 
väljer vi att lyfta grönskan från Näckrosen och 
likt en Millesstaty i park vill vi se byggnaden 
som del av en större grönskande helhet. 

Vår ambition är att byggnaden skall ha minimal 
miljöpåverkan ur hela livscykelperspektivet. 
I nästa skede kommer vi genomföra 
livscykelanalys och sträva efter att uppföra 
huset som ett fullvärdigt träbyggnadsprojekt. 
Vi kommer ställa konstruktion i 
relation till kostnad och fastighetsdrift.  

  
Tankar kring vidareutveckling

Programmet är vertikalt fördelat och i ett 
utvecklat skede vill vi utreda hur vi kan 
skapa alternativa flöden och rörelser genom 
våningsplanen och de olika programytorna. Vi 
vill samtidigt utreda vidare olika möjligheter 
till fördelning av programytorna genom 
huset för att optimera användningen. 
Byggnadens bärande struktur möjliggör en 
flexibel planlösning där de olika funktionerna 
enkelt kan öppnas eller avgränsas vid behov 
av förändring. Flexibiliteten kan utvecklas 
vidare med bruk av t.ex. installationsgolv. 
Vi vill också undersöka möjligheten att 
spara de gamla träden vid Landeriparken.

LOA  16355 m2      

BTA   19665 m2

LOKALFÖRTECKNING
RUMS-
NUMMER

UTRYMME KVM RUMS-
NUMMER

UTRYMME KVM KVM
englit lokalprogram

KVM
englit lokalprogram

101
100

ENTRÉRUM
ENTRÉZON 600 KONTOR

700 SERVICE

294 50
102 UTSTÄLLNING 80 50
103 FÖRRÅD 20 20
104 CAFE+ KÖK 162 180
105 WC 72 27
107

Total

GU SERVICECENTER 113

741 452

125

201 ÅTERLÄMNINGSAUTOMAT
200 INFOZON

300 AUTOMATISERAT HÖGLAGER

400 KULTURARV DELVIS PUBLIK

500 PUBLIKA SAMLINGAR 800 EXTERNT

900 TEKNISKA RUMMER

49

12

202 HANDLEDNINGSZON MED INFODISK 111 110
50

203 UTLÅNING 89 90
204 KORTKATALOG 64 20
205 KLARERINGSZON 150 150
206 RÄKNINGAR 12
207 LÄSSTUDIO 27 25

301 AUTOMATISERAT HÖGLAGER 790 750

401 KVINNSAM-PUBLIK 144 140
402 KVINNSAM-KONTOR 77 75
403 HANDSKRIFTSAVDELNING 20 20
404 SORTERINGSRUM 38 35
405 SPECIAL LÄSESAL 48 50
406 LÄSESALSEXPEDITION 24 20
407 VALV 25 25
408 RARITETSKAMMARE 452 410
409 SLUTNA MAGASIN 784 750
410 SPECIALSAMLINGAR 123 120
411 KARTRUM 100 100
412 BOKBINDERI 75 75

501 PUBLIKA BOKHYLLOR+ LUGN ZON 3337 2890
504 TYST ZON 62 60
505 TYST LÄSESAL 260 250
506 LÄROSALAR 100 100
507 GRUPPRUM LITET 160 170
508 GRUPPRUM MELLAN 112, 90
509 GRUPPRUM STORT 28 25
510 MEDIAUPPSPELNINGSRUM ENSKILT 20 20
511 WC PUBLIKA 46 45
513 PROVSPELNINGSRUM 20 20
514 LYSSNARPLATSER 17 15
515 BLOMSTEDTSAMLINGEN 88 90

601 MEDIAHÅLLPLATS 40 40
602 GROVPLIKT 30 30
603 PLIKTARUM 31 30
604 ARBETSYTOR/KONTORSMILJÖ 893 950
605 SCRUM MILJÖ 20 20
606 LOUNGE 50 50
607 MÖTESRUM MELLAN 48 50
608 MÖTESRUM MINI 38 30
609 MÖTESRUM LITET 77 84
610 KONFERENSRUM MELLAN 80 80
611 KONFERENSRUM STÖRRE 120 120
612 ÄMBETSARKIV 28 10
613 PERSONALKÖK OCH PAUSRUM 167 130
614 KOPIERING 43 20
615 FÖRRÅD 23 20
616 WC 24 14
617 RWC 5 5
618 VILRUM MED DUSCH 19 15
619 TERRASS 40 -
620 DIGITALISERING 154 150

701 GARAGE OCH GODSMOTTAGNING 45 50
702 POSTHANTERING OCH KONTOR 49 50
703 FÖRRÅD 151 150
704 ÅTERVINNING 120 120
705 STÄDCENTRAL 33 40
706 STÄDFÖRRÅD 15 15
707 STÄDSKÅP 10 6
708 OMKLÄDNING 60 60

801 GU-ARKIV 450 500
802 KONTOR GU 13 15
803 ÖVRIGA EXTERNA KONTORSYTOR 1770 1500

900 KORRIDOR 1968 -
-900 TEKNISKA RUM 1548

16 355 11 598

Total 502 447

Total 1930 1848

Total 483 491

Total 2233 2015

Total

TOTAL

3516

Total 1910 1820

Total 4250 3775
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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.

Motto: Ett – två – tre1 / 33  

Bokgatan. Huvudingång och multidisciplinärt samlingsrum.

NYTT UNIVERSITETSBIBLIOTEK
I GÖTEBORG

ETT – TVÅ – TRE

Fasadkoncept. Från Olof Wijksgatan / Fågelsången. Samspel med omgivande bebyggelse och landskap

1. Synliggör 
verksamheten

2. Öka volymen och 
tillgängligheten

3. Förbättra 
logistiken

Situation i dag: 
introvert

Bokgatan. En öppen och välkomnande entré från Korsvägen och Näckrosdammen.

1. Återanvända

Existerande 
byggnad bevaras

2. Flytta böcker

Bygg automatiserat boktorn,
töm den existerande 

byggnaden

3. Nytt bibliotek

Bygg nybygg och 
transformera existerande 

byggnad

Hållbarhet för framtiden
Vi väljer att bevara det existerande biblioteket. Den ursprungliga byggnaden 
utvidgas och transformeras för att tillhandahålla alla efterfrågade behov och 
samtidigt ge Göteborg ett universitetsbibliotek att vara stolta av.
Att bygga vidare på den arv platsen redan har ger ekonomiska, historiska, 
miljömässiga och arkitektoniska fördelar.

Gestaltning
Biblioteket får en ikonisk och minnesvärd form som en öppen och välkomnande 
byggnad. Det automatiserade boktornet står friställt och väl synligt, både från 
Korsvägen och campusområdet. På så vis blir den en bärare av symboliskt värde för 
hela denna Akropolis-liknande höjd på universitetsområdet. Huvudvolymens form 
är ett resultat av att det ursprungliga biblioteket bevaras inuti den nya byggnaden. 
På så vis gestaltar biblioteket en påverkningskraft och innovationsvilja som leder 
oss in i framtiden utan att glömma historien. Detta blir ett tydligt ackompanjemang 
till universitetets samhällsmässiga roll idag.

Byggets relation till omgivningen
I förlängning av byggnaden sträcker sig ett amfi utmed Renströmsgatan och 
inviterar fotgängarna upp till biblioteket. Trappan fortsätter in i huvudentrén och 
kan användas vid konserter, föredrag eller andra arrangemang, inne som ute. 
Entrén består av den stora och tydliga Bokgatan – ett enormt rum som sträcker 
sig genom hela byggnaden och förbinder öst- och västsidan av området. Härifrån 
ser man in i det automatiserade boktornet på den ena sidan och den bevarade 
tegelväggen från 50-talet på den andra sidan, historia och framtid i samma rum.

Byggnaden är i dialog med parken. Fasaden relokaliseras, sex meter in mot parken 
och bildar ett skikt som medierar mellan inne och ute. I bottenvåningen ligger caféet 
med uteservering och dubbelhögt rum som är den ursprungliga huvudingången. 
Fasaden utformas med karnapper som bildar ett skikt av arbetszoner och 
läsområden. Brukarna får god utsikt samtidigt som bibliotekets aktivitet 
signaliseras och synligörs från parken.

Funktion
Den nya byggnaden gör det enklare att orientera sig i området. Den är tydligt 
synlig, både från Korsvägen och campusområdet. Framkomligheten är smidig 
och biblioteket öppnar upp för en flexibel cirkulation och flöde i uteområdet 
med två passager: en genom Bokgatan, och en mellan det nya biblioteket och 
biblioteksbyggnaden från 80-talet.  Dagsljus och akustisk kontroll har varit 
styrande principer för formgivningen. 

Landskap
Det nya universitetsbiblioteket markerar sig mot staden, parken och övriga 
byggnader med sin framskjutna placering, storlek och utformning. Det är projektets 
intention att bevara terräng och träd i största möjliga grad mot Korsvägen, både 
som en ridå för Johanneberg landeri och utifrån hänsyn till massabalans och 
biologisk mångfald. Biblioteket kommer att markera sig över trädkronorna. 

Nya gångvägar, justering av existerande gånglinjer från Renströmsgatan och över 
Pelousen bidrar till att främja biblioteket som en central plats och orienteringspunkt 
på campus. Nödvändiga ingrepp i terrängen anpassas med stödmurar utformade i 
tråd med redan etablerade principer på andra platser runt Näckrosområdet.

Projektet föreslår att Johannebergsgatan förs fram till godsmottagningen för det 
nya biblioteket. Förbindelsen mellan Johannebergsgatan och Lundgrensgatan 
utformas som en ny gång- och cykelväg, av hänsyn till existerande träd och 
vegetation. Biblioteksentréer, samt en ny ingång till UB80 placeras i tillknytning 
till denna vägen. Varuinlämningen sker från Johannebergsgatan. 

Ekonomi, teknik, genomförbarhet och förvaltning
Eftersom vi väljer att transformera den existerande byggningmassan istället för 
att riva och bygga nytt sparar vi både energi och ekonomiska resurser. Biblioteket 
kan utan svårigheter uppföras med större miljökrav än uppgiften ber om. Vi 
föreslår solceller på taket, värmekonserverande väggar och ett miljövänligt 
ventilationssystem. På det viset kommer byggnadens drift bli billig. 

Utvecklingsbarhet
Hur väl tål byggnaden framtida ändringar? Vårt ingrepp är redan en förändring på 
huset från 50-talet. Det bevisar att den bärande strukturen är anpassningsbar 
nog för dagens behov av flexibilitet tekniska lösningar och estetiska kvaliteter. Det 
gäller både för den gamla och den nya delen. Det gäller nu och kommer att gälla 
även för de nästa 70 åren.
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JURYN VILL RIKTA ETT STORT TACK TILL ALLA TÄVLINGSDELTAGARE! 
Juryn vill tacka alla tävlingsdeltagare. Det stora engagemang och arbete som lagts ner av de tävlande  
arkitekterna har tillsammans utgjort ett betydelsefullt underlag för jurygruppens diskussioner och samtal. 

Hayar Gohary

Morgan Palmqvist

Birgitta Lööf

Håkan Sandhagen

Helena Siesjö

Sophia Älfvåg

Birgitta van Dalen

Mårten Tiselius

Ulla Antonsson Petra Gipp

 
JURYNS BESLUT I STEG TVÅ

Efter avslutad bedömning har juryn utsett  
Kunskapens Fyr till vinnande bidrag i tävlingen  
och rekommenderar förslaget att genomföras. 

Uppgifter om förslagsställare är hämtade från  
förslagens namnsedlar, vilka bröts först efter  
avslutad bedömning. De belönade förslagen 
kan studeras i sin helhet och laddas ned från  
Sveriges Arkitekters hemsida. 

Stockholm, den 1 juni 2021

JURYNS GENERELL A BEDÖMNING STEG 2

Individuella omdömen05
Här följer individuella omdömen av de inkomna förslagen.
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KUNSK APENS F YR

”KUNSKAPENS FYR” 
 
Arkitekt: Cobe  
Kreativt ansvarig arkitekt:  
Dan Stubbergaard 
Uppdragsansvarig arkitekt:  
Thomas Krarup 
Uppdragsledare: Turid Ohlsson,  
Tonny Jensen, Birk Folke Daugaard 
Medverkande: Margarita Nutfulina,  
Dorte Buchardt Westergaard,  
Caroline Rosenberg, Yinan Sun

 

 
Kunskapens Fyr

SAMMANFATTNING AV OMDÖME OCH  
MEDSKICK I STEG ETT:
Boken tjänar som inspiration och utgångspunkt för den 
föreslagna gestaltningen. Kunskapens Fyr präglas av ett 
tydligt arkitektoniskt språk där volymen kan avläsas 
som en bok med skira blad. Förslaget tycks lyfta värdet 
av kunskap, där tanken är att byggnaden med sitt trans-
paranta uttryck ska lysa som en fyr i mörkret.

Förslaget visar ett tydligt fokus på att stärka de gröna 
sambanden på platsen genom att både skapa grönskande 
rum att vistas i, och tillföra en visuell koppling som bin-
der samman landerimiljön och Näckrosen. Det bedöms 
som särskilt välgörande för helhetsintrycket från Kors-
vägen och gör att bebyggelsen på krönet inte bildar en 
dominerande fond till landerimiljön. 

Kunskapens Fyr har en slank och vertikal gestalt som 
lösgör sig förtjänstfullt från de till synes givna riktning-
ar som tävlingsområdets rektangel utgör. Därmed upp-
står en friare placering i förhållande till gatunätet, vilket 
uppfattas som ett passande grepp för platsen. Byggnaden 
avviker från institutionsmiljön i uttryck och materialitet 
och bildar en tydlig och avvägd kontrast till övrig bebyg-
gelse. Samtidigt inordnar sig förslaget ledigt i ensemblen 
av institutionsbyggnader där karaktären präglas av hus  
i park. Fasadens lameller ska ge ett transparent uttryck. 
Dock kan byggnaden få en relativt sluten karaktär om  
lamellerna placeras alltför tätt. Relationen mellan lamel-
lernas djup och placering behöver bearbetas för att skapa 
förutsättningar för insyn och utblickar och samtidigt ge 
möjlighet till solavskärmning. 

De utvändiga rumsliga sambanden är en bärande del av 
förslaget. Stråken kring byggnaden behöver dock bear-
betas vidare för att bli väl definierade och omhändertag-
na rum i såväl den större som mindre skalan.

Den föreslagna vridningen i relation till kvartersstadens 
och gatans rutnät speglas på raffinerat sätt även interi-
ört. Här ligger höglagret som ett nav i ett öppet atrium, 
vridet i relation till byggnadens planform vilket skapar 
dynamik i de invändiga rummen. Placeringen och vrid-
ningen av höglagret ger dock konsekvenser i form av nå-
got kompakta planer med långa avstånd mellan funktio-
ner och minskad andel brukbar yta. Förslagets begrän- 
sade fotavtryck inverkar också på ytornas storlek. 

Atriets öppna samband mellan våningar är problema-
tiskt med avseende på störande ljud. Ytorna för lounge 
på respektive våningsplan medför också risk för oönskat 
ljud. Biblioteksverksamheten ligger föredömligt samlad  
i plan ett till fem. Det behövs dock ett oberoende trapp-
hus för att säkerställa de externa ytornas attraktivitet 
och tillgänglighet.

Biblioteket har god koppling till Näckrosparken men  
mot den planerade gatan i väster saknas externa lokaler.  
Boklån och återlämning orienteras mot parken, vilket 
bedöms fungera väl. Informationszonen har däremot 
bristfälligt samband med entrén från Korsvägen. Här 
behöver besökare runda höglagret för att möta persona-
len. Det är även oklart var ingången till biblioteket är, 
och var larmbågar ska förläggas samt hur verksamhet 
med Meröppet kan avgränsas. 

Förslaget redovisar föredömliga samband mellan plats 
för lån, återlämning, och yta för klarering av böcker  
som ska till och från höglagret. Klareringen borde dock 
ha dagsljus och samlokaliseras med den traditionella 
hanteringen av inlånade eller återlämnade böcker.  
Det är alltför långt mellan klarering och godsmottag-
ning och transportband kan inte hantera förflyttning 
mellan våningar. 

KUNSK APENS F YR

En karaktärsstark och särpräglad byggnad som utgör en naturlig del av Näckrosens ensemble  
av friliggande institutionsbyggnader. Med en enkel och tydlig gestaltningsidé, motiveras  

bibliotekets placering, volymhantering, höjd och kulör. Kunskapens Fyr lyfter och förvaltar  
platsens kulturmiljövärden och möter samtidigt de människor som ska besöka och  

bruka byggnaden med övertygande hantering av flöden och funktioner. 

Förslaget består av en hög volym i ljus kulör med konkava sidor.  
Biblioteket är nio våningar högt mot Näckrosen och blir med sitt dubbel-höga  

glasade entréplan motsvarande tio våningar mot Landeriet och Korsvägen. 

Vinnare!
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Källarvåningen används föredömligt till att hantera gods-
mottagning och samordna leveranshantering mellan olika 
verksamheter. Dessutom etableras en koppling till den an-
gränsande byggnaden från åttiotalet som ger möjligheter  
inför framtida utveckling. Biblioteket KvinnSam och de  
publika delarna av Kulturarvsbiblioteket ligger dock under 
mark vilket inte är önskvärt. 

Valet av keramiska plattor som fasadmaterial kan vara något 
kostnadsdrivande med avseende på montagearbetet. Samti-
digt är det ett material som bedöms vara bra utifrån både  
förvaltning och hållfasthet. Den keramiska ytan bedöms i  
sig som underhållsvänlig och lätt att rengöra. Utstickande  
delar i fasad innebär dock utmaningar avseende förvaltning.

Förslaget bedöms sammantaget som tåligt och utvecklings-
bart. Dock medför den högresta volymen begränsningar avse-
ende möjligheten att skapa större sammanhängande ytor  
för såväl biblioteksverksamheten som externa verksamheter.  
De tilltagna våningshöjderna bidrar till det slanka uttrycket 
men är kostnadsdrivande.

SAMMANFATTNING AV OMDÖME I STEG TVÅ:
Den ursprungliga idén från steg ett är bibehållen samtidigt 
som förslaget har renodlats och till största del förbättrats  
till steg två. Merparten av alla medskick har hörsammats.

Anslutningen till Korsvägen är bearbetad och ett delat ut-
rymme i form av ett farbart torg introduceras. Även koppling-
en till parken är mer utvecklad. Det uppstår en välgörande 
flätning av exteriöra rum som kopplar samman Korsvägen och 
Näckrosen visuellt och ger naturliga flöden förbi biblioteket. 

Entréerna är nu tydligare markerade, öppnare och svarar bätt-
re mot programkraven.

Fasaderna präglas av en dynamik och rörelse som uppstår ge-
nom variationen mellan glasade respektive täta ytor. Botten-
våningens golv redovisas som granit i steg två. Bytet av mate-
rial ger förslaget kraft och förankrar byggnaden på platsen. 
Kunskapens Fyr visar även på möjligheten att växla mellan  
betong- och träkonstruktion på ett övertygande sätt.  

Förslaget bygger på en enkel och rationell struktur med en 
mörk kärna där schakt, trapphus och fasta funktioner samlas. 
Det skapar frihet i övriga delar. Bibliotekets lugna zoner ligger 
längs fasaderna mot Näckrosen och Korsvägen. Att bjälklagen 
på varannan våning släpper från fasaden skapar rikliga rums-
liga kvaliteter, men förutsätter en genomtänkt utformning för 
att undvika problem med överhörning. 

Vridningen av det automatiserade höglagret har förändrats till 
steg två för att skapa större sammanhållna ytor för verksam-
heten. En fin ansats finns i att skapa visuell kontakt med hög-
lagret från entrézonen. Verksamheten i fonden blir ett beri-
kande inslag i passagen mellan entréerna. Trapplösningen, 
som lånar drag från Kunskapslänken, har blivit mer bearbetad 
med sidoentréer. 

För att komma till infozonen från Korsvägen måste besökare 
ta sig med hiss och sedan passera genom en smal korridor förbi 
en rad toaletter. Det ger inte en värdig och för alla jämlik entré 
till biblioteket. Förutom att återlämningen av böcker placerats 
längst in i biblioteket är förslaget i övrigt logiskt och tydligt 
disponerat så att det är lätt att orientera sig i byggnaden.

Våningshöjderna har minskats i det bearbetade förslaget vil-
ket ger bättre förutsättningar för ekonomisk genomförbarhet. 
En brist är dock att källarplanet har tagits bort och att ytor för 
arkiv med mera flyttats upp i byggnaden. Slutna magasin och 
arkiv som ska ligga i mörka utrymmen ligger nu i anslutning 
till fasad. Formfaktorn (fasadarea i relation till byggnadens 
fotavtryck) för Kunskapens Fyr medför vissa ekonomiska ut-
maningar, eftersom andelen fasad är relativt stor. Val av fasad-
material och utformning blir därför en viktigt ekonomisk pa-
rameter i den fortsatta processen. Juryn ser positivt på att 
förslagsställarna arbetat med ett koncept som ger möjlighet 
till upprepning och en rationell produktionsmetod med färdiga 
element. Å andra sidan ser jurygruppen svårigheter med den 
trädgård som föreslås på taket, då det kräver ett tjockare och 
mer kostsamt bjälklag. Det är inte en funktion som efterfrå-
gats i tävlingsprogrammet och är byggtekniskt och ekonomiskt 
svårgenomförbart. Vidare noteras att det behövs mer yta för 
teknik- och driftutrymmen. Förslaget redovisar god area- 
effektivitet och en rationell struktur i plan och sektion. De 
kommersiella delarna bedöms som mycket attraktiva lokaler 
med en placering i de övre våningsplanen.  

Den stora andelen glas i fasad medför större behov av energi 
och ger utmaningar i arbetet att   klara ett bra inomhusklimat 
och i att uppnå kraven i Miljöbyggnad guld. Både värmeeffekt-
behovet och solvärmelasten påverkas av mängden glas. I för-
slaget är det inte redovisat hur byggnaden ska kunna förses 
med lokalt producerad förnybar energi. Tillgången till dags-
ljus, samt flexibilitet och innovation avseende stommens och 
grundens klimatpåverkan, är kvaliteter som stärker förslaget 
med avseende på hållbarhet.

    ATT UTVECKLA VIDARE I FORTSATT PROCESS

• Inför det fortsatta arbetet är det viktigt att  
behålla förslagets enkelhet och generalitet  
för att få till en utvecklingsbar byggnad  
samtidigt som den ekonomiska genom- 
förbarheten behöver stärkas. 

• Placera funktioner som inte kräver dagsljus  
i mörka utrymmen.

• Studera vidare fasadens uttryck utifrån  
behovet av att kunna växla mellan öppnare  
och mer slutna partier. Minskad andel glas  
bör övervägas för att minimera värmebelast- 
ningen i lokalerna.

• I utvecklingen av fasadutformning ska ekonomi,  
utförande och montage beaktas, med avseende  
på val av fasadmaterial och utifrån fuktsäkert  
byggande, rationell produktion med mera. 

• Invändig koppling mellan det nya biblioteket  
och den befintliga 80-talsdelen bör  
utvecklas vidare.

• Finjustera byggnadens höjd och exakta  
placering i stadslandskapet.

Sektion A-A 1:500. Situationsplan.
De externa funktionerna mot Korsvägen kan utformas som små 
butiker med öppningar både mot Johannesbergsgatan och den 
‘inre gatan’. Rummet är flexibelt och kan också inrättas som en 
stor butik eller en utvidgning av caféet. 
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Bottenvåningen är en mötesplats med 
olika funktioner. Mot Näckrosen ligger 
bibliotekets infozon, mot Korsgatan lig-
ger externa funktioner.

Entrézonen binder ihop husets båda 
sidor på tvärs. Ett flytande rum bestå-
ende av café, utställning, service center 
och studieplatser. 

En offentlig och tillgänglig bottenvåning  
och takterrass (med utsikt över omgiv-
ningarna) gör nya UB till en mötesplats 
mellan staden och universitetet

Kunskapens fyr

Klareringszonen förbinds med godsmot-
tagningen i källaren. Önskas dessa funk-
tioner närmre varandra kan man spegel-
vända bottenvåningens funktioner. 
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tydlig gräns med larmbågar till infozonen. Här möts man omedelbart 
av personalen vid infodisken. Man kommer till meröppet från entré-
zonen varifrån man med hiss kommer till kursbokssamlingen, grupp-
rum, läsplatser samt tyst läsesal på plan 04. Husets flexibla struktur 
gör att man lätt kan definiera var meröppet ska placeras.  

Klareringszonen är placerad mellan  handledningszonen och hög-
lagret, och gör så att böckerna säkert och lätt kan förflyttas mellan 
dessa zoner. 
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Entréplan
Vilket håll man än närmar sig nya UB från välkomnas man 
och dras in mot de öppna entréplanen med bokroboten i 
centrum över vilket biblioteket svävar. Som en öppen bok 
bjuder biblioteket besökaren in, både från campus- och 
stadssidan. Bottenplanet blir en öppen och levande mö-
tesplats som förmedlar övergången mellan stad och park 
och flyter ihop med det omgivande landskapet. Vi går från 
traditionella ”hus i park” till att bjuda in människor och land-
skap i ”park i hus” med öppna entréfasader åt alla håll. På 
så vis blir nya UB en byggnad utan baksidor där entrépla-
nets funktioner skapar liv och aktivitet i området.
Mot stadssidan ligger utåtvända funktioner såsom cykel-
verkstad, café eller butiker. Här interagerar nya UB med 
staden och omgivningarna, och dess liv och aktivitet ska-
par en välkomnande torgkänsla. Mot Näckrossidan har 
man bibliotekets hjärta, infozonen, som man enkelt kom-
mer till via entrézonen från både campus- eller stadssidan. 
Härifrån orienterar man sig lätt vidare till de publika sam-
lingarna via den generösa trappan.  Parkens grönska och 
det liv som passerar förbi byggnaden längs Renströmsga-
tan blir en vacker fond för infozonens aktiviteter. Entrézo-
nen placeras så att den förbinder stads- och campussi-
dan längs det nya stråk som kopplar samman Näckrosen 
och Landeriparken, med ingångarna strategiskt placerade 
nära stråket åt båda håll. Entrézonen är tänkt som en stor 
myllrande mötesplats där funktioner och aktiviteter flyter 
ihop med varandra och omgivningarna. Caféet är placerat 
mot Landeriparken, men gäster kan även ta med sin fika 
och sätta sig vid den soliga uteservering som vetter mot 
Pelousen. Biblioteksbesökare som söker en livligare miljö 
kan också använda caféets bord som läs- eller mötesplats.  
Nivåskillnaden tas elegant upp av sitt-trappor som kan an-
vändas flexibelt, som studie-, café- eller åhörarplatser vid 
evenemang. Trappans utformning kan preciseras i senare 
faser, t.ex. kan ramper integreras i designen eller den kan 
minimeras så att förbindelsen främst blir visuell.

Hållbarhet
• En öppen och inkluderande byggnad som tillgängliggör 
lärande och utbildning och blir en social mötesplats.
• En aktiv byggnad utan baksidor som lyser upp i området 
och skapar liv och trygghet.
• Visuell kontakt till omgivande grönska ger ökat välbefin-
nande och minskad stress för besökare och anställda.
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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.
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1. 
Göteborgs nye universitets placeres således at der skabes to 
tydelige forbindelser fra Landeriparken og Johannebergs 
Landeri historiske akser til Näckrosen

2.
Bygningens base bygges op af terrasseret niveauer, 
som placeres naturligt i det faldende terræn, som 
præger feltet 

3.
Bogtårnet og bygningens arkiver stables og skaber 
dermed et nyt punkt i landskabet og indskriver sig 
i rækken af større intuitioners typologi. 

4.
En trækrone placeres på toppen af basen for at bevare 
Sveriges tradition for brugen af træ i byggerier og bevare 
en naturlig integration med parkens træer 

5. 
Bygningens facade består af et opskaleret 
murstensforbandt i byens velkendte 
Göteborggule sten 
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LIT TER ATEN LIT TER ATEN

SAMMANFATTNING AV OMDÖME OCH  
MEDSKICK I STEG ETT:
Förslaget bygger på en tredelning med sockel, glasade 
entréplan och mer slutna övre plan. Litteraten tar för-
tjänstfullt avstamp i områdets materialitet och skala  
och söker komplettera institutionsmiljön med en volym 
som, trots den enkla planformen, bildar en sammansatt 
komposition med olika höjder. Att den nya byggnaden  
är sammanbyggd med befintlig åttiotalsbyggnad medför 
dock att intrycket av från Korsvägen blir något kompakt 
och dominerande.

Genom att i fasaderna markant skilja mellan öppna och 
mer slutna partier skapas en välgörande indelning som 
tydliggör var de publika ytorna finns. Det skapar identi-
tet och karaktären av publik byggnad. Var slutna respek-
tive öppna delar förläggs behöver dock studeras vidare, 
liksom utförandet av den tätare fasaden i byggnadens 
övre plan. 

Byggnaden vänder sig förtjänstfullt mot söder och den 
bevarade åttiotalsdelen av universitetsbiblioteket för  
att tillvarata aktiviteten kring Humanisten. Utifrån 
framtida möjlighet att kunna utveckla åttiotalsbyggna-
den är det dock mindre lämpligt att bygga samman  
byggnaderna. 

Rampen och trappan mot Korsvägen ger en obearbetad 
entrésituation som inte bjuder in besökare. Själva entrén 
är snålt tilltagen och inlastningen ligger precis bredvid 
den. Såväl planlösningen som golvnivåer i relation till 
omgivande mark behöver vidareutvecklas.

Förslaget redovisas med två våningar i souterräng.  
Höjdsättningen är bristfälligt löst i relation till anslu-
tande marknivåer vilket även får invändiga konsekven-
ser. Här skapas ett mellanbjälklag där bibliotekets infor-
mationszon ligger. Det får till följd att ingen av bygg- 
nadernas entréer har direkt koppling hit vilket är olämp-

ligt med avseende på tillgänglighet och personalens  
möjlighet att överblicka inpassering via larmbågar. 

De interiöra rummen präglas i övrigt av en omhänderta-
gen gestaltning med ett karaktärsfullt utryck. Till skill-
nad från vanliga bibliotek möbleras universitetsbibliotek 
dock som standard med relativt höga bokhyllor vilket  
inverkar på hur de luftigt gestaltade biblioteksrummen 
kommer att upplevas i verkligheten. Öppna trappor och 
balkonger interiört är problematiska med avseende  
på ljud. Kaféet kan användas även när biblioteket är 
stängt, men servicecentret ser ut att ligga innanför 
larmbågarna. Det är positivt att reservera de övre vå-
ningsplan för externa hyresgäster, men det behövs ett 
separat trapphus.

Det automatiserade höglagret är upplyft två våningar för 
att skapa öppna entréplan. Det är en lösning som kräver 
täta pelare om bjälklaget inte ska få orimliga dimensio-
ner och höglagret kan inte ligga ovanpå klareringszonen. 
Eftersom höglagrets långsidor är exponerade möter be-
sökare en lång och sluten vägg. 

Fasadens tegelraster bedöms vara utformat så att det 
inte ger tillräckligt med utblickar eller invändigt dags-
ljus. Den tänkta fasaduppbyggnad ger tre lager material  
i fasaden vilket påverkar förvaltning och byggkostnad. 
Förslaget bedöms ha möjlighet att utvecklas mot Miljö-
byggnad om andelen glas och förhållandet till olika  
väderstreck beaktas. 

Förslaget bedöms ha goda förutsättningar att utvecklas 
utifrån ekonomiska begränsningar men lösningen med 
det upphöjda automatiserade höglagret bedöms vara 
kostnadsdrivande. I övrigt bedöms genomförbarheten 
vara god och förslaget vara tåligt och utvecklingsbart 
med tydlig förankring på platsen.

Förslaget har en egen identitet och uttryck som anspelar på teglet i institutionsmiljön  
kring Näckrosen. Byggnaden bildar en tydlig gräns mot Landeriparken och  

funktionerna i biblioteket är avläsbara i fasaden, som är lyhört modellerad och gestaltad.

Förslaget består av en samlad volym med fem våningar mot Näckrosen  
respektive sju mot Landeriet och Korsvägen. 
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Tomtens båda nivåer knyts ihop av ett 
landskap som bildar bibliotekets publika 
delar. Detta bildar flera möjligheter att röra 
sig mellan byggnadens entrénivåer.
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HÖGLAGER
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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.
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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.

Vy mot infozon

Plan 7

Plan 6

Plan 5

Plan 4

Plan 2

Plan 3

Plan 1

Automatiseret Höglager

Publika Samlingar

Externt

Kontor

Kulturarv

Entrézon

Infozon

Service

Meröppen

Plan 7

Plan 6

Plan 5

Plan 4

Plan 2

Plan 3

Plan 1

Automatiseret Höglager

Publika Samlingar

Externt

Kontor

Kulturarv

Entrézon

Infozon

Service

Meröppen

Gods

Externt

Personal

Böcker

Besökande

Gods

Externt

Personal

Böcker

Besökande

LUNDGRENSGATAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

LITTERATEN

LITTERATEN

N/V FASAD 1_500 N/Ø FASAD 1_500

NYTT UNIVERSITETSBIBLIOTEK I GÖTEBORG
LITTERATEN

1. 
Göteborgs nye universitets placeres således at der skabes to 
tydelige forbindelser fra Landeriparken og Johannebergs 
Landeri historiske akser til Näckrosen

2.
Bygningens base bygges op af terrasseret niveauer, 
som placeres naturligt i det faldende terræn, som 
præger feltet 

3.
Bogtårnet og bygningens arkiver stables og skaber 
dermed et nyt punkt i landskabet og indskriver sig 
i rækken af større intuitioners typologi. 

4.
En trækrone placeres på toppen af basen for at bevare 
Sveriges tradition for brugen af træ i byggerier og bevare 
en naturlig integration med parkens træer 

5. 
Bygningens facade består af et opskaleret 
murstensforbandt i byens velkendte 
Göteborggule sten 

1. 
Göteborgs nye universitets placeres således at der skabes to 
tydelige forbindelser fra Landeriparken og Johannebergs 
Landeri historiske akser til Näckrosen

2.
Bygningens base bygges op af terrasseret niveauer, 
som placeres naturligt i det faldende terræn, som 
præger feltet 

3.
Bogtårnet og bygningens arkiver stables og skaber 
dermed et nyt punkt i landskabet og indskriver sig 
i rækken af større intuitioners typologi. 

4.
En trækrone placeres på toppen af basen for at bevare 
Sveriges tradition for brugen af træ i byggerier og bevare 
en naturlig integration med parkens træer 

5. 
Bygningens facade består af et opskaleret 
murstensforbandt i byens velkendte 
Göteborggule sten 

1. 
Göteborgs nye universitets placeres således at der skabes to 
tydelige forbindelser fra Landeriparken og Johannebergs 
Landeri historiske akser til Näckrosen

2.
Bygningens base bygges op af terrasseret niveauer, 
som placeres naturligt i det faldende terræn, som 
præger feltet 

3.
Bogtårnet og bygningens arkiver stables og skaber 
dermed et nyt punkt i landskabet og indskriver sig 
i rækken af større intuitioners typologi. 

4.
En trækrone placeres på toppen af basen for at bevare 
Sveriges tradition for brugen af træ i byggerier og bevare 
en naturlig integration med parkens træer 

5. 
Bygningens facade består af et opskaleret 
murstensforbandt i byens velkendte 
Göteborggule sten 

1. 
Göteborgs nye universitets placeres således at der skabes to 
tydelige forbindelser fra Landeriparken og Johannebergs 
Landeri historiske akser til Näckrosen

2.
Bygningens base bygges op af terrasseret niveauer, 
som placeres naturligt i det faldende terræn, som 
præger feltet 

3.
Bogtårnet og bygningens arkiver stables og skaber 
dermed et nyt punkt i landskabet og indskriver sig 
i rækken af større intuitioners typologi. 

4.
En trækrone placeres på toppen af basen for at bevare 
Sveriges tradition for brugen af træ i byggerier og bevare 
en naturlig integration med parkens træer 

5. 
Bygningens facade består af et opskaleret 
murstensforbandt i byens velkendte 
Göteborggule sten 

1. 
Göteborgs nye universitets placeres således at der skabes to 
tydelige forbindelser fra Landeriparken og Johannebergs 
Landeri historiske akser til Näckrosen

2.
Bygningens base bygges op af terrasseret niveauer, 
som placeres naturligt i det faldende terræn, som 
præger feltet 

3.
Bogtårnet og bygningens arkiver stables og skaber 
dermed et nyt punkt i landskabet og indskriver sig 
i rækken af større intuitioners typologi. 

4.
En trækrone placeres på toppen af basen for at bevare 
Sveriges tradition for brugen af træ i byggerier og bevare 
en naturlig integration med parkens træer 

5. 
Bygningens facade består af et opskaleret 
murstensforbandt i byens velkendte 
Göteborggule sten 

2.
Byggnadens bas byggs upp av 
terrasserade nivåer, som placeras 
naturligt i det sluttande landskapet.

3.
Boktornet och arkiv staplas och skapar 
därmed en ny punkt i landskapet och 
inskriver sig i serien av typologin med 
större institutioners.

4.
En trädkrona placeras i basen 
och inskriver sig naturligt bland 
parkens träd

5. 
Byggnadens fasad står som en ny 
tolkning av stadens välbekanta 
Göteborgsgula sten.

1.
Byggnaden placeras fritt i landskapet, vilket 
skapar två tydliga länkar från Landeriparken 
och Johannesbergs Landeri till Näckrosen.

SAMMANFATTNING AV OMDÖME I STEG TVÅ:
Förslaget har i flera avseenden förbättrats, men placeringen  
av byggnadsvolymen är dock mindre övertygande i steg två  
och hanteringen av höjder är fortfarande delvis bristfällig. 

Den ursprungliga arkitektoniska idén, med en lägre huvud-
byggnad och ett uppstickande torn som rymmer det automati-
serade höglagret, är intakt. Det är just relationen mellan olika 
skalor, där boktornet skjuter upp och relaterar till Korsvägens 
höga hus, som är en klar styrka och bärande del i förslaget.

De tätare partierna i fasaderna har vidareutvecklats och  
fungerar efter omarbetningen avsevärt bättre. Det skallösa ut-
trycket, med välfunnen materialitet, gör förslaget sammanhål-
let. Samtidigt är det inte statistiskt utan tål att modelleras 
efter behov. Volymer och rum visar på säkert handlag i kompo-
sitionen av öppna och slutna delar. De stora öppningarna i  
fasad och relationen med den inre kärnan, som skymtar i trä, 
skapar balans och en inbjudande känsla för besökare. Ljusin-
fall från Näckrosen och Korsvägen möter det vertikala ljuset 
från ett centralt placerat atrie. Här finns ett dynamiskt växel-
spel mellan intima och större öppna rum. 

I enlighet med medskicket utgör biblioteket nu en fristående 
byggnad utan sammankoppling med åttiotalsdelen. Volymen 
har även vridits. På grund av det relativt stora fotavtrycket ger 
den nya placeringen ett utstickande hörn som inverkar nega-
tivt på det planerade gaturummet som ska binda samman  
Johannebergsgatan och Lundgrensgatan. Entrén från Korsvä-
gen fungerar bra, men det saknas publika funktioner mot det 
förbipasserande stråket. Den upplyfta entrén från Näckrosen 
skickar fel signaler. Ett bibliotek är en demokratisk plats dit 
alla kunna ta sig in på lika villkor. 

Det automatiserade höglagret är fortfarande upplyft i den  
bearbetade versionen av förslaget, men ligger nu placerat ovan 
ytor för arkiv och andra icke-publika funktioner. Den förslag-
na våningshöjden är tre meter i de två souterrängplanen. Det 
är för lågt, vilket ger konsekvensen att den tänkta höjdsätt-
ningen i relation till omgivande mark inte bedöms fungera. 

I förslaget löpte tidigare en håltagning genom byggnad längs 
med boklagret, som i steg två har ersatts med ett atrium. Det 
fungerar väl för kunna tillgodose dagsljus och det sidoförskjut-
na höglagret bidrar till att skapa stora flexibla ytor som kan 

LIT TER ATEN

användas på olika sätt. Större sammanhängande verksamhets-
ytor ger överblickbarhet, men förslaget präglas fortfarande  
av alltför öppna rumsliga samband. Det bedöms dock möjligt, 
men inte optimalt, att glasa in delar för att bevara viss visuell 
kontakt och samtidigt undvika överhörning.
 
Förslaget är delvis förbättrad avseende tillgänglighet och lo-
gistik efter medskicket i tävlingens första steg. Personalen 
skulle dock ha svårt att ha översikt över larmbågarna två  
våningar ned. Entrén till själva biblioteket skulle behövt  
bearbetas mer. Det måste vara enkelt för studenter att hitta 
personal och för verksamheten centrala funktioner.
 
Förslaget visar på ett utvecklingsbart koncept med betong i 
grundläggning som övergår i en träkonstruktion. Klimatskalet 
är förhållandevis väl utformat, vad gäller andelen glas i rela-
tion till tät yttervägg. Optimeringsmöjligheterna i fortsatt 
projektering anses vara goda. En fördel är också att bidraget 
förmedlar innovation och flexibilitet avseende stommens och 
grundens klimatpåverkan. Avsaknaden av lokalt producerad 
förnybart flödande energi – samt en i sammanhanget mer  
begränsad tillgång till dagsljus i vissa utrymmen – drar ner 

helhetsintrycket avseende hållbarhet, från mycket bra till bra.
 
Litteraten är det förslag som redovisar minst byggrätt. Area-
effektiviteten bedöms som god, men både utifrån angivna upp-
gifter i förslaget, och utifrån sakkunnigas areamätningar av 
lokalarean, finns frågetecken om lokalprogrammets kravställ-
da ytor ryms i byggnaden. Utöver det saknas även ytor för  
teknik- och driftsutrymmen om ca 770 kvadratmeter. Dessa 
osäkerheter, samt att souterrängplanen inte har tillräckliga 
rumshöjder, innebär att förslagets genomförbarhet är svår- 
bedömd.  
 
Entreprenadkostnaden bedöms som något högre än tävlings-
programmets angivna kostnadsram, och eftersom volymen är 
relativt liten minskar ytan för extern uthyrning, vilket skulle 
kunna förbättra den sammantagna kalkylen. En annan kost-
nadsdrivande aspekt är det upphöjda magasinet.

Stadsbyggnadskoncept.Flödesdiagram.

LITTERATEN

TEKNISKA LÖSNINGAR
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 klimatavtrycket, används uteslutande där 
det är meningsfullt, som i fundament och mot 
terräng, samt i höglagrets konstruktion.
Trä, som det absolut mins klimatbelastande 
materialet, används i den övergripande 
huvudstrukturen i form av limträ/LVL och CLT. 
Den utvändiga klimatskärmen som beskyddar 
den invändiga träkonstruktionen, utförs i 
skärmtegel. Detta för att utnyttja teglets robusta 
och underhållsfria yta, men som använder 
mycket mindre bränningsenergi än traditionellt 
massivt tegel.

FASAD DETAJER
Fasaden är utformad som en “unitized” elementfasad vilket gör installation och montering snabb, enkel och kontrollerad, samtidigt 
som den ökar kvaliteten.
Detta innebär ett prefabricerat fasadsystem producerat som färdiga enheter på fabriken och transporteras till byggplatsen för
montering. Detta förbättrar kvaliteten och ytbehandlingen och förlänger därmed livstiden. Fasaden är utformad så att dess geometri 
skapar en del självskuggning. Profiler utformas med fasad avslutning på utsidan så att de är självengörande och att det omöjliggör att 
fåglar kan sätta sig på dem.  Fasaden använder strategiskt placerade element för naturlig ventilation som kan öppnas under varma 
dagar så att temperaturen kan regleras. Dessa ventilationselement kan också användas till nattavkylning då utgångstemperaturen 
vid gryningen 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.
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BTA m2 LOA m2

Plan 0 Publika + Kulturarv + Service 3.123,00                   m2 2.968,00                  m2

Plan 1 Publika + GU-arkiv 2.463,00                  m2 2.348,00                  m2

Plan 2 Publika + Info + Entre + Höglager 2.048,00                 m2 1.999,00                   m2

Plan 3 Publika samlingar + Konferens (Kontor) 1.826,00                  m2 1.788,00                   m2

Plan 4 Kontor 1.976,00                  m2 1.933,00                   m2

Plan 5 Externa kontor 1.976,00                  m2 1.933,00                   m2

SUMMA 13.412,00                m2 12.969,00                m2
TEKNIK YTOR 938,00                    m2 855,00                     m2
SUMMA MED TEKNIK YTOR 14.350,00               m2 13.824,00                m2

LOAv/p program m2 LOAv/p projekt m2
100 - ENTRÉZON
101 - Entrérum 50 m2 125 m2

102 - Utställning 50 m2 54 m2

103 - Förråd arrangemangsverksamhet 20 m2 23 m2

104 - Café-servering och arrangemang 180 m2 196 m2

105 - WC 12 m2 11 m2

106 - RWC 15 m2 13 m2

107 - GU Servicecenter 125 m2 125 m2

SUMMA 452 m2 547 m2

200 - INFOZON
201 - Återlämningsautomat 50 m2 50 m2

202 - Handledningszon med infodisk 110 m2 110 m2

203 - Publika avhämtningshyllor 90 m2 91 m2

204 - Äldre kortkatalog i kompakthyllor 20 m2 19 m2

205 - Klareringszon 150 m2 150 m2

206 - Räkningar 12 m2 11 m2

207 - Lässtudio 25 m2 25 m2

208 - Kopiering 10 m2 8 m2

SUMMA 467 m2 464 m2

300 - AUTOMATISERAT HÖGLAGER
301 - Automatiserat höglager 750 m2 500 m2

SUMMA 750 m2 500 m2

400 - KULTURARV DELVIS PUBLIK
401 - KvinnSam - publik del 140 m2 148 m2

402 - KvinnSam - kontorsdel 75 m2 73 m2

403 - Handskriftsavdelning 20 m2 19 m2

404 - Sorteringsrum 35 m2 34 m2

405 - Specialläsesal 50 m2 50 m2

406 - Läsesalsexpedition 20 m2 23 m2

407 - Valv 25 m2 24 m2

408 - Raritetskammare 410 m2 395 m2

409 - Slutna magasin 500 m2 500 m2

410 - Rum för specialsamlingar 120 m2 112 m2

411 - Kartrum 100 m2 104 m2

412 - Bokbinderi 75 m2 78 m2

SUMMA 1570 m2 1560 m2

500 - PUBLIKA SAMLINGAR
501 - Publika bokhyllor 2040 m2 2062 m2

502 - Mindre utställningar 0 m2 0 m2

503 - Lugn zon 850 m2 850 m2

504 - Tyst zon med forskarplatser 60 m2 65 m2

505 - Tyst läsesal 250 m2 268 m2

506 - Lärosalar 100 m2 99 m2

507 - Grupprum litet 170 m2 177 m2

508 - Grupprum mellan 90 m2 107 m2

509 - Grupprum stort 25 m2 20 m2

510 - Mediauppspelningsrum enskilt (AV-rum) 20 m2 21 m2

511 - WC publika 30 m2 48 m2

512 - RWC publika 15 m2 30 m2

513 - Provspelningsrum 20 m3 21 m3

514 - Lyssnarplatser 15 m4 28 m4

515 - Blomstedtsamlingen 90 m5 98 m5

SUMMA 3775 m2 3894 m2

600 - KONTOR
601 - Mediahållplats 40 m2 40 m2

602 - Grovplikt 30 m2 24 m2

603 - Pliktarum 30 m2 25 m2

604 - Arbetsytor/kontorsmiljö 950 m2 947 m2

605 - Scrum-miljö 20 m2 26 m2

606 - Lounge 50 m2 66 m2

607 - Mötesrum mellan 50 m2 50 m2

608 - Mötesrum mini 30 m2 25 m2

609 - Mötesrum litet 84 m2 86 m2

610 - Konferesrum mellan 80 m2 76 m2

611 - Konferensrum större 120 m2 119 m2

612 - Ämbetsarkiv 10 m2 10 m2

613 - Personalkök och pausrum 130 m3 136 m3

614 - Kopiering 20 m4 15 m4

615 - Förråd 20 m5 23 m5

616 - WC 14 m2 21 m2

617 - RWC 5 m2 5 m2

618 - Vilrum med dusch/ WC 15 m2 15 m2

619 - Terrass 0 m2 0 m2

620 - Digitalisering och Repro Produktion 150 m2 148 m2

SUMMA 1848 m2 1857 m2

700 - SERVICE
701 - Garage och godsmottagning 50 m2 49 m2

702 - Posthantering och kontor 50 m2 52 m2

703 - Förråd 150 m2 194 m2

704 - Återvinning 120 m2 171 m2

705 - Städcentral 40 m2 39 m2

706 - Städförråd 15 m2 14 m2

707 - Städskåp 6 m2 5 m2

708 - Omklädning (inkl dusch och WC) 60 m2 61 m2

SUMMA 491 m2 585 m2

800 - EXTERNT
801 - Arkivrum (GU arkiv) 500 m2 491 m2

802 - Kontor (GU arkiv) 15 m2 16 m2

803 - Övriga externa kontorsytor 1500 m2 1933 m2

SUMMA 2015 m2 2440 m2

BTA m2 LOA m2
Plan 0 Publika + Kulturarv + Service 3.123,00                   m2 2.968,00                  m2

Plan 1 Publika + GU-arkiv 2.463,00                  m2 2.348,00                  m2
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SUMMA 13.412,00                m2 12.969,00                m2
TEKNIK YTOR 938,00                    m2 855,00                     m2
SUMMA MED TEKNIK YTOR 14.350,00               m2 13.824,00                m2
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101 - Entrérum 50 m2 125 m2

102 - Utställning 50 m2 54 m2
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104 - Café-servering och arrangemang 180 m2 196 m2

105 - WC 12 m2 11 m2

106 - RWC 15 m2 13 m2

107 - GU Servicecenter 125 m2 125 m2

SUMMA 452 m2 547 m2

200 - INFOZON
201 - Återlämningsautomat 50 m2 50 m2

202 - Handledningszon med infodisk 110 m2 110 m2

203 - Publika avhämtningshyllor 90 m2 91 m2

204 - Äldre kortkatalog i kompakthyllor 20 m2 19 m2

205 - Klareringszon 150 m2 150 m2

206 - Räkningar 12 m2 11 m2

207 - Lässtudio 25 m2 25 m2

208 - Kopiering 10 m2 8 m2

SUMMA 467 m2 464 m2

300 - AUTOMATISERAT HÖGLAGER
301 - Automatiserat höglager 750 m2 500 m2

SUMMA 750 m2 500 m2

400 - KULTURARV DELVIS PUBLIK
401 - KvinnSam - publik del 140 m2 148 m2

402 - KvinnSam - kontorsdel 75 m2 73 m2

403 - Handskriftsavdelning 20 m2 19 m2

404 - Sorteringsrum 35 m2 34 m2

405 - Specialläsesal 50 m2 50 m2

406 - Läsesalsexpedition 20 m2 23 m2

407 - Valv 25 m2 24 m2

408 - Raritetskammare 410 m2 395 m2

409 - Slutna magasin 500 m2 500 m2

410 - Rum för specialsamlingar 120 m2 112 m2

411 - Kartrum 100 m2 104 m2

412 - Bokbinderi 75 m2 78 m2

SUMMA 1570 m2 1560 m2

500 - PUBLIKA SAMLINGAR
501 - Publika bokhyllor 2040 m2 2062 m2

502 - Mindre utställningar 0 m2 0 m2

503 - Lugn zon 850 m2 850 m2

504 - Tyst zon med forskarplatser 60 m2 65 m2

505 - Tyst läsesal 250 m2 268 m2

506 - Lärosalar 100 m2 99 m2

507 - Grupprum litet 170 m2 177 m2

508 - Grupprum mellan 90 m2 107 m2

509 - Grupprum stort 25 m2 20 m2

510 - Mediauppspelningsrum enskilt (AV-rum) 20 m2 21 m2

511 - WC publika 30 m2 48 m2

512 - RWC publika 15 m2 30 m2

513 - Provspelningsrum 20 m3 21 m3

514 - Lyssnarplatser 15 m4 28 m4

515 - Blomstedtsamlingen 90 m5 98 m5

SUMMA 3775 m2 3894 m2

600 - KONTOR
601 - Mediahållplats 40 m2 40 m2

602 - Grovplikt 30 m2 24 m2

603 - Pliktarum 30 m2 25 m2

604 - Arbetsytor/kontorsmiljö 950 m2 947 m2

605 - Scrum-miljö 20 m2 26 m2

606 - Lounge 50 m2 66 m2

607 - Mötesrum mellan 50 m2 50 m2

608 - Mötesrum mini 30 m2 25 m2

609 - Mötesrum litet 84 m2 86 m2

610 - Konferesrum mellan 80 m2 76 m2

611 - Konferensrum större 120 m2 119 m2

612 - Ämbetsarkiv 10 m2 10 m2

613 - Personalkök och pausrum 130 m3 136 m3

614 - Kopiering 20 m4 15 m4

615 - Förråd 20 m5 23 m5

616 - WC 14 m2 21 m2

617 - RWC 5 m2 5 m2

618 - Vilrum med dusch/ WC 15 m2 15 m2

619 - Terrass 0 m2 0 m2

620 - Digitalisering och Repro Produktion 150 m2 148 m2

SUMMA 1848 m2 1857 m2

700 - SERVICE
701 - Garage och godsmottagning 50 m2 49 m2

702 - Posthantering och kontor 50 m2 52 m2

703 - Förråd 150 m2 194 m2

704 - Återvinning 120 m2 171 m2

705 - Städcentral 40 m2 39 m2

706 - Städförråd 15 m2 14 m2

707 - Städskåp 6 m2 5 m2

708 - Omklädning (inkl dusch och WC) 60 m2 61 m2

SUMMA 491 m2 585 m2

800 - EXTERNT
801 - Arkivrum (GU arkiv) 500 m2 491 m2

802 - Kontor (GU arkiv) 15 m2 16 m2

803 - Övriga externa kontorsytor 1500 m2 1933 m2

SUMMA 2015 m2 2440 m2

Byggnaden föreslås uppföras i en 
massivträkonstruktion med golv i CLT  med 
stöd av balkar och pelare i limträ/LVL placerade 
i ett typiskt grid på 8x8m. För att uppfylla de 
akustiska kraven för en byggnad som denna 
föreslås en betongpågjutning som när den 
agerar kompositmässigt med CLT golvet även 
möjliggör en minskning av trämaterialets totala 
tjocklek.
Den maximala höjden på balkarna i ett typiskt 
golv är 750 mm. Fördelen med att använda 
CLT är att det är ett hållbart material med låg 
halt av inbäddad CO2. Initiala beräkningar för 
denna byggnads specifika konstruktionslösning 
indikerar att det medför upp till 30% minskning 
av inbäddad koldioxid jämfört med en 
betongkonstruktion, och upp till 40% reduktion 
jämfört med en stålkonstruktion för strukturen 
under hela livscykeln. 

Med tanke på att virke är ett lätt material 
jämfört med andra konstruktionstyper är 
materialtillgången till fundamentet också lägre 
vilket ytterligare minskar inbäddad koldioxid och 
omkostnader.
Med tanke på träprodukternas fallenhet 
för prefabricering, kan ytterligare fördelar 
realiseras i form av tid- och energi reduktion på 
byggplatsen och därmed minska byggplanering 
och kostnader. Materialets inneboende höga 
kvalitet innebär också att det kan utgöra den 
slutliga ytbehandlingen, vilket minskar behovet 
av ytterligare behandling av tak och beklädnad 
vilket leder till en mer kostnadseffektiv, hållbar 
och positiv arbetsmiljö. 

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 

PLAN 0    1:400 PLAN 1   1:400 PLAN 3   1:400

PLAN 4    1:400 PLAN 5    1:400 PLAN 6    1:400
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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 

Vy från infozon Vy längs höglager
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Färgkoncept/röd och ljusFasad/Material

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.“

Färgkoncept/röd

Lokalprogram/
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Programfördelning på Vån. 01 och Vån. 02/ Tydlig gräns mellan 
Entrézon och Infozon

Boklogistik/24h bookdrop på Vån. 01. På Vån. 02 är det både 
bookdrop från Entrézon och Infozon efter Larmbågar

Från campus till bibliotek

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.

Entrézonen är intim men samtidigt livfull, inramad av GU och kaféet. Kunskapstorget är hjärtat i byggnaden och ger översikt och tillträde 
till resten av biblioteket. Platser för huvudkommunikation är tydligt synliga för en enkel och intuitiv orientering. Boklarm är placerade med 
fri sikt över bokhanteringszonen, vilket avgränsar bibliotekszonen med en stark känsla av inbjudan och öppenhet. Böcker kan återlämnas 
i entrézonen utan att man behöver gå in i biblioteket.

Kunskapstorget kan stödja olika aktiviteter och program under en dag, en vecka eller ett år, vilket skapar nya möjligheter för tvärvetenskapligt 
samarbete och kompletterar livet i biblioteket. Det är en plats för möten såväl som för avkoppling och välbefinnande. Detta är en viktig 
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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Huset öppnar upp sig vid ankomst från parken ut mot staden/
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Kunskapslänken

SAMMANFATTNING AV OMDÖME OCH  
MEDSKICK I STEG ETT:
Förslagets två förskjutna volymer ger en liten men bety-
delsefull variation. Respektive volym relaterar till den 
befintliga bebyggelsens skala och proportioner. Förskjut-
ningen tar även upp den svängda formen på Näckrosens 
landskapsrum och ger förutsättningar att skapa olika ka-
raktär och skala i de utvändiga rummen runt biblioteket. 

Samspelet mellan interiör och exteriör är intressant, där 
olika rum griper in i varandra och förankrar byggnaden 
på platsen. Särskilt i passagen mellan det nya biblioteket 
och den angränsande åttiotalsdelen visar på inlevelse i 
platsen, där flöden såväl interiört som exteriört tas om 
hand. Genom att rumsligt fläta samman byggnadens inre 
med platsen utanför och skapa kontakt med omgivande 
trädkronor dras platsen in i byggnaden samtidigt som 
det omvända uppstår, där delar av de utvändiga rummen 
upplevs som en förlängning av biblioteket. 

Hanteringen av det större stadsbyggnadssammanhanget 
upplevs dock som obearbetat, särskilt med avseende på 
den monumentala gest som ska koppla anläggningen till 
Korsvägen. Greppet ter sig ogenomtänkt och okänslig i 
relation till kulturmiljön. Även den arkad som bildas  
mot Näckrosen är minde välstuderad och lösningen ger 
den norra volymen ett något sargat uttryck med odefini-
erade hörn. 

Fasadgestaltningen skulle behöva bearbetas vidare.  
De tunga och porösa keramiska plattorna saknar ett ut-
tryck som förstärker fasadens materialitet och riskerar 
att upplevas som påklistrad dekor. Förslaget utgår från 
ett rationellt rutnät, som är tänkt att ge rytm åt såväl 
planer som fasader. Denna struktur speglas dock inte i 
fasadens indelning av slutna respektive öppna delar.  
Uttrycket kan uppfattas som något generisk, utan själv-
klar identitet som universitetsbibliotek. 

Interiört skapar atriet och den intrikata kompositionen 
av olika bjälklagshöjder öppna rumssamband som är 
problematiska med avseende på både ljud och möjlighet 

till lugna studieplatser. De publika ytorna är utspridda 
och därmed personalkrävande. Utrymme för extern  
hyresgäst ryms i en våning mellan biblioteksdelarna  
vilket inte är önskvärt. Ett oberoende trapphus krävs 
för att säkerställa de externa ytornas attraktivitet och 
tillgänglighet.

Generellt fungerar logistiken i biblioteket väl, med en 
tydlig indelning mellan publika och icke publika delar. 
Det är positivt att godshantering placeras vid fasadin-
draget i nordöst. Klareringens läge i relation till det  
automatiserade höglagret medför dock att transport-
bandet mellan dessa ytor behöver korsa en korridor.  
Vidare ligger återlämningsautomaten för långt ifrån 
klareringen. Återlämningsautomat och bokinkast behö-
ver skiljas åt. Inkastet ska vara tillgängligt även när  
biblioteket är stängt. 

Ytor för café ligger inne i biblioteket vilket inte är lämp-
ligt av säkerhetsskäl eller önskvärt med tanke på risken 
för lukt- och ljudproblematik. Externa lokaler mot den 
planerade gatan mellan Johannebergsgatan och Lund-
grensgatan saknas. Det är särskilt synd eftersom försla-
get så förtjänstfullt skapar rumsliga samband mellan 
yttre och inre miljöer.

Relation mellan BTA och LOA är god. Att våningsplanen 
skiljer sig åt, påverkar dock rationaliteten i produk-
tionsskedet och därmed kostnadsbilden. Upprepning i 
något våningsplan skulle göra förslaget mer kostnadsef-
fektivt. Förslaget bedöms i övrigt ha goda förutsättning-
ar att utvecklas utifrån ekonomiska begränsningar och 
kunna bearbetas vidare avseende konstruktionsmässig 
genomförbarhet.

Konceptet med en rutnätsstruktur bedöms som tåligt 
och utvecklingsbart. Dock medför den indikerade kom-
positionen med tre volymer, där åttiotalsbyggnaden in-
går, att förslaget som helhet bedöms som mindre ut-
vecklingsbart eftersom den befintliga bebyggelsen kan 
komma att utvecklas på olika sätt.  

KUNSK APSL ÄNKEN

Ett förslag som har potential tack vare sin generella struktur. Kunskapslänken lyfter in platsen  
i biblioteket och tillför ljus och rymd, men bildar svåranvända rum för verksamheten. 

Förslaget består av två förskjutna volymer och är fem våningar mot Näckrosen  
respektive sju mot Landeriet och Korsvägen. 

Delad  
andraplats

Arkitektskisser: schmidt hammer lassen
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SAMMANFATTNING AV OMDÖME I STEG TVÅ: 
Ursprungsidén i förslaget är bevarad till steg två. De två  
volymerna ger livförskjutningar i fasad och volym. Kunskaps-
länken skapar rymd och ljus och lyckas dra in den omgivande 
miljön i byggnaden, men förslaget är inte utformat för att 
stödja bibliotekets verksamhet. Öppenheten, som kvarstår  
sedan steg ett, ger röriga synintryck och medför ljudproblema-
tik där behovet av ostörda studieplatser är stort. Drivkraften 
att skapa spännande rumsligheter tycks ha varit stark, och 
med ett annat program skulle förslaget kunnat fungera, men 
Kunskapslänken övertygar inte som universitetsbibliotek. 
 
Entrémotivet löser upp den ena volymens möte med marken 
så att formen blir svårare att avläsa. Det ger en otydlighet i  
det enkla konceptet och gör att byggnaden inte riktigt landar 
på platsen. Den så kallade Akademiska promenaden, längs  
pelargången på biblioteket östra sida, riktas mot fasaden till  
den gamla hovrätten. Gesten är stor, men svår att förstå.  

Förslaget borde svara mot platsen bättre och hellre ha en 
koppling mot Götaplatsen.  
 
Fasaderna är löst skisserade och tänkta att i fortsatt process 
kunna modelleras fram utifrån dagsljusbehov och miljöaspek-
ter. Ett tydligare anslag kring konstruktion, materialval och 
uttryck skulle behövts. Det är aspekter som måste hänga  
samman för att bilda en arkitektoniskt övertygande helhet. 
Juryn ges därmed alltför lite vägledning för att kunna bedöma 
gestaltningen. 
 
Medskicken avseende interna logistiksamband har inte hör- 
sammats och förslaget upplevs mindre lättorienterat än  
tidigare. Kulturarvsdelen, som inte är en så utåtriktad verk-
samhet, ligger placerad mot det planerade stråket mellan  
Johannebergsgatan och Lundgrensgatan, vilket inte bidrar  
till att berika gaturummet. 

KUNSK APSL ÄNKEN

 
Förslaget är utformat så att det blir mycket spring för perso-
nalen. Infozonen är till exempel inte placerad så att den blir 
överblickbar, och studenter som kommer norrifrån behöver 
passera en trång korridor, långt in i byggnaden, för att komma 
dit. Generellt präglas Kunskapslänken alltför mycket av korri-
dorlösningar. Hur besökare ska välkomnas in och röra sig  
igenom biblioteket skulle behövt bearbetas mer. Några krav-
ställda programytor har sammanblandats och planerna och 
sektionerna är relativt otydligt redovisade, vilket sammanta-
get gör förslaget svårläst. 
 
En annan brist är att det tvärtemot medskicket redovisas  
ytor för externa hyresgäster på plan fem. Likaså saknas ytor 
för teknik i trots att förslaget har svällt med 3000 kvadrat- 
meter sedan steg ett. 
 
Byggnadens fasader består till stor del av glas vilket innebär 

Sektion öst-väst.Entréplan diagram.

KUNSK APSL ÄNKENKUNSK APSL ÄNKEN

svårigheter att uppnå energiindikatorerna för Miljöbyggnad. 
Energi- och inomhusklimatområdet har en stor påverkan på 
möjligheten att uppnå Miljöbyggnad Guld på byggnadsnivå, 
vilket inverkar negativt på den bedömda hållbarheten i försla-
get. Tillgången till dagsljus och möjligheten till att optimera 
byggnaden utifrån stommens och grundens klimatpåverkan, 
är dock relativt god. 
 
Kunskapslänken möjliggör en stor byggrätt. Areaeffektivi- 
teten är rimlig och driftsutrymmen redovisas föredömligt  
i förslaget. Det vridna trapphusets över flera våningsplan  
medför dock extra kostnader som bedöms som svårmoti- 
verade, särskilt som det inte är önskvärt med alltför öppna  
rumssamband. 



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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UTFORSK AREN

Utforskaren

Utforskaren består av en kompakt byggnad med sju vå-
ningar mot Korsvägen och sex mot Näckrosen. Förslaget 
är tänkt att skapa en ensemble tillsammans gamla Hov-
rätten i nordväst och den intilliggande åttiotalsbyggna-
den i söder. Kompositionen av kubiska volymer bygger på 
att åttitalsbygganden byggs på med tre våningar. En så-
dan påbyggnad kommer igen i flera förslag, men här bil-
dar den en tydlig utgångspunkt för gestaltningen. Det 
bedöms som problematiskt att en påbyggnad, med oviss 
framtid, får alltför stor betydelse för den tänkta helhets-
utformningen.

Den kvadratiska planformen ger Utforskaren en välgö-
rande riktningslöshet som passar väl in i den friare pla-
ceringen av volymer kring Näckrosen. Det finns ansatser 
att skapa en öppen och glasad bottenvåning men byggna-
den är sluten mot norr och det kommande stråket från 
den nya stationsuppgången vid Korsvägen. Genom den 
känsliga Landerimiljön sträcker sig en bred och an-
språksfull trappa som mynnar i ett torg framför bibliote-
ket. Sammantaget är mötet med omgivande stads- och 
landskapsrum inte tillräckligt bearbetat, och alltför 
stort fokus ligger på fondmotivet mot Korsvägen.  

Fasadens keramiska plattor med relief ska föra tanken 
till bokryggar och den ljusa kulören ska bryta mot om-
givningens röda tegel. Den strikta strukturen speglar  
ett rationellt modulsystem i trä. Som en kontrast till den 
avläsbara konstruktionen bryts fasaden upp av rum med 
dubbel våningshöjd i olika kulörer som kopplas till var-
andra likt ett färgglatt pärlband. Idén är att den interi-
öra rumsliga organisationen ska vara avläsbar i fasad och 

ge huset sin särprägel. Trots att idén om en sekvens av 
olika rum att röra sig genom kan ge byggnaden en intres-
sant dynamik, menar juryn att färgkodningen ger ett  
något förenklat uttryck som saknar komplexitet. Dess-
utom kan de tänkta rörelsestråken uppfattats som långa 
och tillkrånglade.

De öppna rummen med dubbla våningshöjder ger luftiga 
miljöer men skapar utmaningar avseende ljud och stör-
ningar. Entresolytorna kan bli fina inslag i den invändiga 
miljön men försämrar tillgängligheten. 

I övrigt redovisar Utforskaren en stadig och lättorien- 
terad planlösning med schakt och våtutrymmen längs  
höglagret. Servicecentret och återlämningen är bra  
placerade och sambandet mellan höglager, klarering  
och godsmottagning fungerar väl. Infozonen, som  
ligger långt från entréerna, är dock alltför trång. Iställ-
et bereds plats för en utrymmeskrävande trappa. Även  
Meröppet ligger otillgängligt och utspritt på fyra vå-
ningsplan. Den föreslagna takterrassen ska vara publik 
men ligger omgiven av externa hyresgäster och kontor.

I Utforskaren har stor hänsyn förtjänstfullt tagits till 
höglagrets placering med avseende på möjligheten att 
bygga etappvis. Det är även fördelaktigt att den nya voly-
men binds samman med åttiotalsdelen i källarplanet. 
Härigenom ges möjlighet att samordna logistik och det 
bidrar till utvecklingsbarhet på sikt. Det förefaller dock 
svårt att erbjuda studenterna den studiero som önskas  
i ett universitetsbibliotek, utan att ge avkall på förslagets 
bärande idé. 

UTFORSK AREN

Ett rationellt förslag där den upprepade och enkla strukturen bryts av  
en färgkodad interiör rumssekvens, som likt ett pärlband kan avläsas i fasad.

Delad  
fjärdeplats

Arkitektskisser: MVRDV+ BSK Arkitekter

”UTFORSKAREN” 
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Himlajord

Himlajord utgörs av en enkel och samlad rektangulär  
volym i sju våningar mot Korsvägen. Byggnaden fyller 
hela tävlingsområdet och dockar an till åttiotalsdelen  
av biblioteket. Förslaget utmärker sig genom den översta 
våningen som kallas Kronan. Här ska ett helglasat vå-
ningsplan med läsplatser och ett reflekterande under-
tak synliggöra och annonsera byggnaden mot omgivande 
stadsrum. Det utkragande undertaket ska även bidra till 
att staden utanför blir kännbar inne i biblioteket genom 
att omgivningen reflekteras i den blanka ytan. Juryn  
bedömer dock det finns risk att den önskade effekten i 
realiteten skulle utebli.

Vidare menar jurygruppen att den stora volymen, som 
uppskattas omfatta cirka 3000 kvadratmeter mer än 
programkravet, utgör ett alltför dominant inslag i fon-
den på landerimiljön. Intrycket blir än mer massivt ge-
nom att den nya bebyggelsen läggs dikt an mot åttiotals-
byggnaden. Den valda gestaltningslösningen uppfattas 
som motsägelsefull, då byggnaden i övrigt har getts ka-
raktären av en solitär. Att bygga samman de bägge voly-
merna bedöms av juryn även vara mindre fördelaktigt 
med avseende på framtida utvecklingsmöjligheter. 

Den nya byggnaden föreslås ligga på en plint av åter-
vunnet tegel som följer landskapet. Entrévåningen är  
genomarbetad och har flera kvaliteter. Entréerna är för-
skjutna mot norr. Här vänds en välkomnande fasad mot 
gattet mellan universitetsbiblioteket och den gamla hov-

rätten. Det är positivt att de flöden som förväntas passe-
ra här, och längs den planerade nya gatan, tas om hand 
genom publika inslag i bottenvåningen. Dock är terräng-
en besvärlig i den norra delen av tävlingsområdet vilket 
kan inverka på hur mötet med omgivande mark blir. Det 
finns även frågetecken kring höjder och miljön vid den 
viktiga entrén mot Renströmsgatan. Juryn saknar en 
fördjupad redovisning av hur byggnaden möter platsen 
och dess omgivning. 

Genom att lyfta upp höglagret en våning skapas en väl-
görande öppenhet i entréplanet med direktkontakt mel-
lan byggnadens båda huvudentréer. Genomförbarheten 
med avseende på höglagrets tyngd är dock problematisk, 
och förlägga publika samlingar på olika avsatser i trap-
pan ger en otillgänglig miljö. 

Himlajord är i övrigt ett lättfattligt förslag. Våningspla-
nen är väl tilltagna och bedöms ha förutsättningar att 
fungera för olika användning. Dock tillkommer schakt 
och fler hissar vilket inverkar på hur öppna planen 
egentligen blir. Här ligger en våning för extern uthyr-
ning mellan biblioteksplanen vilket inte bedöms funge-
ra. Därför övertygar inte idén med den öppna publika 
översta våningen. Kronan på biblioteket med sitt kop-
partak är dessutom ett kostnadsdrivande inslag som 
saknar tydlig förankring på platsen. Sammantaget ser 
juryn ett förslag med en volym och gestaltning, som  
inte hör samtiden till.

Ett tydligt förslag med fokus på en spektakulär övervåning och genomarbetade entréplan,  
där volymen dock uppfattas som alltför dominant på platsen.
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Gestaltning 

Förslagets huvudgrepp och bärande idé är 
att skapa robust, tydlig och hållbar offentlig 
byggnad som förstärker och bevarar de rika 
stadsbyggnadsmässiga - och kulturhistoriska 
värden som finns på platsen. Byggnaden gestaltas 
som en del av sammanhanget i ett välkomnande 
spel mellan utsida och insida för att leda rörelser 
och länka samman de olika nivåerna mellan 
korsvägen och Campus Näckrosen. 

Byggnaden delas upp i distinkta skikt som i sig har 
en inneboende flexibilitet och utvecklingsbarhet. 
I botten, en plint av tegel i olika nivåer med öppna 
rum mot landskapet. I mitten, rationellt planerade 
bjälklag med ljusa ytor och konstruktion av 
massivträ som tar stöd i det upphöjda höglagret, 
husets kärna. Längst upp, husets krona, en 
obruten yta med öppet golvlandskap och en 
reflekterande lätt takstruktur som annonserar 
verksamheten utåt parken och staden.  

Stadsrummet som omger Campus Näckrosen 
har stora kvalitéer och väl fungerande 
befintliga parkrum och en arkitektur som är 
rik på både historia, detaljer och materialitet. 
Parken är också symbolisk som platsen för 
jubileumsutställningen 1923. Idag är Campus 
Näckrosen som en oas gömd från stadens höga 

tempo. Men det är en plats med begränsade 
kopplingar. Det finns en stor potential att stärka 
stråken och skapa tydliga länkar till Korsvägen 
och Götaplatsen.  

Nya universitetsbiblioteket skall bevara de unika 
kvaliteter vi finner i befintliga byggnader och 
stadsrum genom omsorgsfull bearbetning av 
byggnadens möte med sin omgivning. Byggnadens 
placering utgör en tydlig orienteringspunkt i 
stadslandskapet och formar gränssnittet mellan 
stad och park. Den nya byggnaden öppnar sig 
i markplan och skapar en direkt relation till 
närmsta omgivningen mot Näckrosen, Korsvägen 
och till mellanrummet mot Hovrätten.

I botten vilar byggnaden på en plint som gestaltas 
som en del av landskapet. Plinten är massiv i tegel, 
återvunnen från det befintliga huset om möjligt, 
och innehåller byggnadens öppna offentliga delar. 
Rummen klättrar mellan de         båda nivåerna 
och skulpterar fram ett varierande inre rum med 
läsplatser och mötesplatser med utblickar över 
interiör, stad och park. Bibliotekets huvudentré 
med GU servicecenter och infodesk ligger mot 
Näckrosen väl synlig och tillgänglig för studenter 
och allmänhet. En andra entré med direktaccess 
till kontor och ett café av extern brukare placeras 
mot nya stråket mellan Johannebergsgatan och 
Lundgrensgatan.

PROGRAMDIAGRAM

ANKOMSTDIAGRAM

SITUATIONSPLAN    1:1000   

Boktornet som innehåller en betydande 
del av humanistiska bibliotekets samlingar 
står kvar medan resten av biblioteket rivs. 
Tillgängligheten till böckerna säkerställs via 
förbindelse från UB80.

Det automatiska höglagret byggs i den första 
utbyggndasetappen och böckerna flyttas 
från det gamla boktornet som rivs. Åtkomst 
till böckerna säkerställs via temporär 
förbindelse från UB80.

Upplyftning av kärnan möjliggör en byggnad 
med maximalt öppenhet: under kärnan 
formas ett dynamiskt öppet rum som bjuder 
in besökare och den öppna våningen ovanför 
höglagret bjuder på fri utsikt över staden.

Höglagret upptar den mörka kärnan i 
den djupa byggnadskroppen. Läs-och 
arbetsplatserna får tillgång till dagsljus och 
utsikt.

Det öppna markplanet terasseras efter 
marknivån och bildar en öppen mötesplats 
som sammanbinder  ingångarna från 
Korsvägen och Näckrosen.

Mellan markplanet och Kronan finns flexibla 
våningar för både biblioteksfunktioner och 
hyresgäster.

Från den översta biblioteksvåningen, Kronan, 
öppnar sig en oavbruten panoramautsikt över 
staden. I stadsbilden blir Kronan symbolen 
för universitets samverkansuppdrag med 
det omgivande samhället.

Kronans undertak - Den femte fasaden, 
bjuder på reflektioner över omgivningarna 
från både Korsvägen och Näckrosen.
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glasfasader med solavskärmande gardiner ger ytterligare möjligheter 
till effektiv energi- och värmeåtervinning för att möta höga krav på 
inneklimat och luftflöden inom Miljöbyggnad Silver eller bättre. 
Nybyggnadens area BTA total är 16.950m2 varav för externa lokaler 
och GU arkiv 2.860m2.

Byggnadens utvecklingsbarhet
Förslaget ger med stora sammanhängande ytor inom en generell 
grundstruktur goda förutsättningar att flexibelt anpassas till 
verksamhetens behov över tid. På kortare sikt kan avdelningar enkelt 
öka och minska inom biblioteket eller vid behov inkludera delar av de 
externa lokalerna. På längre sikt, t ex i det fall biblioteket skulle flytta, 
kan hela byggnaden med sin robust ordnade grundplan omvandlas 
för andra ändamål. Det skulle då även vara möjligt att tillskapa 
ytterligare lokalyta och ljusgårdar i höglagrets ställe. 

När den nu bevarade delen av UB-fastigheten i framtiden skall byggas 
på alternativt rivas och ersättas, finns med förslaget möjligheten att 
antingen bygga en fristående nybyggnad, eller att genomföra en 
sammanbyggnad genom förlängning av det nya bibliotekets struktur, 
vilket skulle ge ytterligare effektivitetsvinster i form av interna 
samband och flexibla sammanhängande bjälklagsplan. 

Utveckling av förslaget
I ett andra steg kan flera delar studeras och vidareutvecklas med 
juryns synpunkter som utgångspunkt. Exempel på detta är t ex 
utformning av studiemiljöer, publika rum och arbetsplatser. Samband 
mellan den övre bottenvåningens funktioner och programmering vid 
de östra och västra entrésidorna. 

Vi har talat med leverantörer av automatiserade höglager som 
öppnat för andra mått i olika system och därmed nya möjligheter i 
entré/trapprummets utformning. I förslaget ligger nu ett alternativ 
med liten basyta och större höjd, BLH ca10x23x30m, men det finns 
fler alternativ som skulle fungera. Tekniskt kan fasadens glasmängd 
kontra täta delar relativt efterfrågad miljöklass studeras vidare. Även 
markplanering, landskap och integrerad konstnärlig utsmyckning 
vore intressant att vidareutveckla.

KUNSKAPENS KÄLLA

ÖVRE ENTRÉ V ID RENSTRÖMSGATAN /  NÄCKROSDAMMENHÖGLAGER SOM FOND I  DEN CENTRALA ENTRÉHALLEN OCH LJUSGÅRDEN

NY PASSAGE LÄNGS UB80 ATRIUM + HÖGLAGER PUBL IKA SAMLINGAR

Arkitektskisser: Tham & Videgård

3130

Stadsbild
Näckrosenområdet kan beskrivas som något av en gömd oas mitt i 
centrala Göteborg. En delvis otillgänglig och dold resurs i stadsväven 
med stora naturvärden och rik historia (exv Jubileumsutställningen 
1923) som fler borde bjudas in till och få dela. Området utgörs till 
stor del redan av väl fungerande och vackra stads- och parkrum, 
men samband och kopplingar till övriga delar av angränsande 
stadsdelar kan utvecklas för att synliggöra, länka vidare och öppna 
upp universitetet bättre mot staden. Mot denna bakgrund ser vi stor 
potential i en koncentrerad byggnadsinsats som öppnar för att bevara 
mycket av befintliga arkitektur- och kulturvärden, samtidigt som 
möjlighet ges att skapa ett helt nytt hus för UB - en ny centralbyggnad 
vid Näckrosen.

Ett universitetscampus som struktur kan beskrivas som en plattform 
där enskilda institutioner representerar vitt skilda kompetenser inom 
olika fält, och där dessa genom de kontaktytor den fysiska närheten 
medför effektivt får möjlighet att samverka, influera och inspirera 
varandra till framåtrörelse. Vi tänker oss på samma sätt att det nya 
biblioteket kan fungera som en öppen plattform för kunskap där 
olika kategorier besökare, studerande, forskare och allmänhet kan 
mötas och utbyta idéer. Genom sin strategiska placering med nära 
samband till både Götaplatsen och Korsvägen, varifrån flertalet 
studerande dagligen anländer till Näckrosenområdet, kan biblioteket 
etablera nya gemensamma målpunkter med utvecklande synergier 
och korskopplingar mellan de olika fakulteterna främjar visionen om 
en gränsöverskridande mötesplats för humaniora, konst och kultur.

Utgångspunkten för vårt förslag till ett nytt Universitetsbibliotek 
vid Näckrosparken, är att förstärka och utveckla platsens 
stadsbyggnadsmässiga och kulturhistoriska värden. Här kan 
nya UB bli ett samtida tillägg med tydlig identitet och öppenhet, 
en signalbyggnad som utöver kärnverksamheten både stärker 
universitets närvaro i staden och skapar positiva förutsättningar 
för samverkan mellan akademi och samhälle. Målsättningen är 
att komplettera de kvalitéer vi ser i befintliga stads- och parkrum 
samt de äldre institutionsbyggnadernas omsorgsfulla gestaltning 
och arkitektur, som tillsammans formar platsens och universitetets 
karaktär, en grön campusmiljö. 

Nya UB, parken och staden
För att uppnå detta är idén att forma en biblioteksbyggnad som 
tydligt står fram uppe på höjden. En ny signalbyggnad som möter 
stadsrummets vida skala ut mot Korsvägen/Landeriet och genom 
trappning i höjd även den mindre skalan in mot Näckrosparken/
Pelousen. Kontakten ut mot staden kan därigenom förstärkas och 
campusområdet synliggörs med hjälp av biblioteket som samtidigt 
blir en viktig nod inom campus, en mötesplats för alla studenter. 
Då Johannebergsgatan och Lundgrens gata binds samman skapas 
en ny entréväg i öster som också erbjuder en ny access till campus 

från Korsvägen, där en serie breda trappor visar vägen upp via 
Landerietplatån. Den nya byggnadens frontala motiv ut mot staden 
kan jämföras med situationen vid Götaplatsen, där Konstmuseet bildar 
fond och avslut på Avenyn. Även motivet i Jubileumsutställningens 
plan med Minneshallen som målpunkt uppe på höjden är en referens. 
En större skala i stadsbilden som orienteringspunkt och förtydligande 
element, en ny hörnsten i stadsväven.

Biblioteket
Nya UB  är organiserat med ett första publikt och öppet huvudplan 
i nivå med Näckrosparken. Ett stort och centralt placerat trapprum 
skapar en tydlig orienterbarhet. Härifrån når man samtliga primära 
programdelar, och skapar även en direkt förbindelse mellan den övre 
(västra) och den nedre (östra) huvudentrén. Den övre entrézonen är 

en flexibel yta, ett inre stråk längs hela fasaden ut mot Näckrosen/
Pelousen. Här finns GU-service, Galleri och Café som annonserar 
verksamheten redan i exteriören. Även inkast för återlämning och 
separat del för bibliotekets meröppet-funktion nås från denna 
yta. Väl inne får besökaren god överblick och direkt kontakt med 
bibliotekets olika delar som fördelar sig runt ett atrium med överljus 
i husets hela höjd. Atriet utgör, med höglagret som fondvägg, husets 
kärna och bidrar med en generös känsla av rymd och ljus. Höglagret 
med bokrobotens intressanta gestalt får här en dubbel funktion: 
det synliggör den kompakt samlade kunskapen i bibliotekets mitt 
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Kunskapens källa

Förslaget består av en trappande volym med sex fulla  
våningar plus en indragen mot Korsvägen. Bokhyllan har 
fungerat som en referens för projektet. Hur böcker sätts 
samman är en intressant utgångspunkt för uppbyggna-
den av ett bibliotek, men idén skulle behövt utvecklas  
vidare för att lyfta förslaget. Gestaltningen har viss po-
tential att få ett riktningslöst uttryck men det tydliga 
fondmotivet mot Korsvägen med referenser till Göta-
platsen talar dock ett annat språk. Att istället vidareut-
veckla volymen som en solitär skulle ha varit välgörande.

Intentionen med den trappande formen tycks vara att 
bryta ned skalan genom att skapa intrycket av en bygg-
nad med tre våningar (som vart och ett rymmer två vå-
ningsplan). Juryn menar dock att det härigenom uppstår 
en oönskad skalförskjutning i relation till omgivningen 
som medför att byggnaden istället upplevs som opropor-
tionerligt stor. Den indragna takvåningen kan även kom-
ma att bli synlig från Korsvägen och från omkringliggan-
de bebyggelse. 

De redovisade fasaderna antyder en lätt gestalt, vars  
uttryck kommer att vara svårt att behålla när tekniska 
krav gör sig gällande. Materialmöten, dimensioner och 
hur huset möter marken har ett obearbetat uttryck där 
det tänkta fasadmaterialets egenskaper inte återspeglas 
i gestaltningen. 

I förslaget finns ansatsen att skapa flera olika kopplingar 
och rörelsemönster på platsen. Passagen mellan det nya 
biblioteket och åttiotalsbyggnaden upplevs dock vara 

trång och sakna förutsättningar att bilda ett generöst 
rum för ett nytt stråk. De utkragande bjälklagen bidrar 
till det klämda intrycket och juryn uppfattar det som  
att förslaget egentligen bygger på att åttiotalsdelen ska 
rivas. Generellt är det något otydligt hur besökare ska  
röra sig. För externa hyresgäster finns dock en egen  
entré vilket saknas i andra förslag. 

Det interiöra anslaget har vissa brister men även poten-
tial att utvecklas vidare. En lockande fascination för  
tekniken anas i förslaget, där det automatiserade hög-
lagrets öppna kortsidor vänds mot byggnadens centrala 
atrium. Sambandet mellan infozon, automatiserat högla-
ger och klarering bedöms dock vara olöst liksom det mel-
lan godsmottagning och klarering. Informationszonen 
har därtill svag koppling till såväl entrén från väster  
som till Näckrosen.

I övrigt redovisar förslaget en relativt tydlig och över-
blickbar organisation där till exempel servicecentret lig-
ger bra placerat och avdelningen KvinnSam är väl synligt 
och lättåtkomligt för externa besökare. 

De utkragande byggnadsdelarna fördyrar förslaget och 
med isolerade bjälklag kommer gestaltningen att få ett 
annat uttryck än det redovisade. Den trappade formen 
påverkar även utvecklingsbarheten genom sin närhet till 
åttiotalsbyggnaden som i sin tur blir svårare att vidare-
utveckla. Förslaget tycks närmast bygga på att den an-
gränsande volymen från 80 rivs – vilket inte är aktuellt 
– och skulle göra sig bättre på platsen som en solitär. 

Ett förslag som arbetar med förskjutningar i skala och volym. Kunskapens källa skulle  
dock fungera bättre som förslag om biblioteksbyggnaden från 80-talet revs. 
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Motto: Ett – två – tre1 / 33  

Bokgatan. Huvudingång och multidisciplinärt samlingsrum.

NYTT UNIVERSITETSBIBLIOTEK
I GÖTEBORG

ETT – TVÅ – TRE

Fasadkoncept. Från Olof Wijksgatan / Fågelsången. Samspel med omgivande bebyggelse och landskap

1. Synliggör 
verksamheten

2. Öka volymen och 
tillgängligheten

3. Förbättra 
logistiken

Situation i dag: 
introvert

Bokgatan. En öppen och välkomnande entré från Korsvägen och Näckrosdammen.

1. Återanvända

Existerande 
byggnad bevaras

2. Flytta böcker

Bygg automatiserat boktorn,
töm den existerande 

byggnaden

3. Nytt bibliotek

Bygg nybygg och 
transformera existerande 

byggnad

Hållbarhet för framtiden
Vi väljer att bevara det existerande biblioteket. Den ursprungliga byggnaden 
utvidgas och transformeras för att tillhandahålla alla efterfrågade behov och 
samtidigt ge Göteborg ett universitetsbibliotek att vara stolta av.
Att bygga vidare på den arv platsen redan har ger ekonomiska, historiska, 
miljömässiga och arkitektoniska fördelar.

Gestaltning
Biblioteket får en ikonisk och minnesvärd form som en öppen och välkomnande 
byggnad. Det automatiserade boktornet står friställt och väl synligt, både från 
Korsvägen och campusområdet. På så vis blir den en bärare av symboliskt värde för 
hela denna Akropolis-liknande höjd på universitetsområdet. Huvudvolymens form 
är ett resultat av att det ursprungliga biblioteket bevaras inuti den nya byggnaden. 
På så vis gestaltar biblioteket en påverkningskraft och innovationsvilja som leder 
oss in i framtiden utan att glömma historien. Detta blir ett tydligt ackompanjemang 
till universitetets samhällsmässiga roll idag.

Byggets relation till omgivningen
I förlängning av byggnaden sträcker sig ett amfi utmed Renströmsgatan och 
inviterar fotgängarna upp till biblioteket. Trappan fortsätter in i huvudentrén och 
kan användas vid konserter, föredrag eller andra arrangemang, inne som ute. 
Entrén består av den stora och tydliga Bokgatan – ett enormt rum som sträcker 
sig genom hela byggnaden och förbinder öst- och västsidan av området. Härifrån 
ser man in i det automatiserade boktornet på den ena sidan och den bevarade 
tegelväggen från 50-talet på den andra sidan, historia och framtid i samma rum.

Byggnaden är i dialog med parken. Fasaden relokaliseras, sex meter in mot parken 
och bildar ett skikt som medierar mellan inne och ute. I bottenvåningen ligger caféet 
med uteservering och dubbelhögt rum som är den ursprungliga huvudingången. 
Fasaden utformas med karnapper som bildar ett skikt av arbetszoner och 
läsområden. Brukarna får god utsikt samtidigt som bibliotekets aktivitet 
signaliseras och synligörs från parken.

Funktion
Den nya byggnaden gör det enklare att orientera sig i området. Den är tydligt 
synlig, både från Korsvägen och campusområdet. Framkomligheten är smidig 
och biblioteket öppnar upp för en flexibel cirkulation och flöde i uteområdet 
med två passager: en genom Bokgatan, och en mellan det nya biblioteket och 
biblioteksbyggnaden från 80-talet.  Dagsljus och akustisk kontroll har varit 
styrande principer för formgivningen. 

Landskap
Det nya universitetsbiblioteket markerar sig mot staden, parken och övriga 
byggnader med sin framskjutna placering, storlek och utformning. Det är projektets 
intention att bevara terräng och träd i största möjliga grad mot Korsvägen, både 
som en ridå för Johanneberg landeri och utifrån hänsyn till massabalans och 
biologisk mångfald. Biblioteket kommer att markera sig över trädkronorna. 

Nya gångvägar, justering av existerande gånglinjer från Renströmsgatan och över 
Pelousen bidrar till att främja biblioteket som en central plats och orienteringspunkt 
på campus. Nödvändiga ingrepp i terrängen anpassas med stödmurar utformade i 
tråd med redan etablerade principer på andra platser runt Näckrosområdet.

Projektet föreslår att Johannebergsgatan förs fram till godsmottagningen för det 
nya biblioteket. Förbindelsen mellan Johannebergsgatan och Lundgrensgatan 
utformas som en ny gång- och cykelväg, av hänsyn till existerande träd och 
vegetation. Biblioteksentréer, samt en ny ingång till UB80 placeras i tillknytning 
till denna vägen. Varuinlämningen sker från Johannebergsgatan. 

Ekonomi, teknik, genomförbarhet och förvaltning
Eftersom vi väljer att transformera den existerande byggningmassan istället för 
att riva och bygga nytt sparar vi både energi och ekonomiska resurser. Biblioteket 
kan utan svårigheter uppföras med större miljökrav än uppgiften ber om. Vi 
föreslår solceller på taket, värmekonserverande väggar och ett miljövänligt 
ventilationssystem. På det viset kommer byggnadens drift bli billig. 

Utvecklingsbarhet
Hur väl tål byggnaden framtida ändringar? Vårt ingrepp är redan en förändring på 
huset från 50-talet. Det bevisar att den bärande strukturen är anpassningsbar 
nog för dagens behov av flexibilitet tekniska lösningar och estetiska kvaliteter. Det 
gäller både för den gamla och den nya delen. Det gäller nu och kommer att gälla 
även för de nästa 70 åren.

Arkitektskisser: Snøhetta
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Ett –två–tre

Förslaget består av en tre våningar hög påbyggnad på 
den befintliga biblioteksbyggnaden från 50-talet, samt 
en separat volym för höglager. Här skapas tre stråk mel-
lan Korsvägen och Näckrosen och även i detta förslag  
ligger fokus på den norra delen av tävlingsområdet.  
Förskjutningen av entréerna mot norr medför svårighe-
ter att ta sig in i byggnaden på ett tillgängligt sätt. Ett 
alltför smalt gatt bildas mellan den nya byggnaden och 
åttiotalsbyggnaden. 

Mellan den nya volymen och höglagret i norr förläggs 
Bokgatan som ska annonsera verksamheten utåt och  
bilda ett tydligt entrémotiv. Konceptet faller på att hög-
lagrets långsidor inte kan göras transparenta vilket 
medför att det här saknas samband med den för verk-
samheten centrala robottekniken. 

Att bevara den befintliga bebyggelsen är inte möjligt, 
trots att det med avseende på hållbarhet och ekonomi 
vore önskvärt. Akademiska Hus har gjort omfattande  
utredningar som visar på att det krävs nya lokaler med 
avsevärt högre våningshöjder för att tillgodose verksam-
hetens behov. 

Förslagsställarna har även frångått programmet avseen-
de den efterfrågade gatukopplingen mellan Johanne-

bergsgatan och Lundgrensgatan. Istället föreslås en  
passage för gång- och cykeltrafik. Juryn ser inga fördelar 
med den föreslagna lösningen som inbegriper två vänd-
planer i slutet av respektive gata. 

Förlaget inbegriper teknikutrymmen vilket är positivt. 
De tekniska systemen behöver dock hänga samman ver-
tikalt vilket medför att en mer central placering skulle 
behövts.  

Redovisningen av tävlingsbidraget är bristfällig med fel-
märkta ritningar och diskrepanser mellan sektion och 
planer vilket försvårar läsbarhet och förståelse av försla-
get. Den interiöra dispositionen är därför svår att bedö-
ma fullt ut, men de redovisade öppna rumssambanden 
inverkar negativt på ljudmiljön. Programytor som Mer-
öppet och plats för klarering redovisas inte och infozo-
nen är utspridd på två våningsplan.

1, 2 och 3 har inte den verkshöjd som krävs för en bygg-
nad i denna kontext. Att sammanfoga den äldre byggna-
den med nya element kräver en lyhördhet som saknas  
i förslaget. Juryn ser i bidraget inte förutsättningar att 
skapa arkitektur med en egen och samtida identitet  
som tydligt annonserar bibliotekets innehåll. 

Ett annorlunda förslag som är det enda som utforskar en fristående placering av  
det automatiserade höglagret. 1,2 och 3 bygger dock på att den befintliga  

biblioteksbyggnaden från 50-talet bevaras vilket går på tvärs mot tävlingsuppgiften.
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Bokgatan. Huvudingång och multidisciplinärt samlingsrum.

NYTT UNIVERSITETSBIBLIOTEK
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Fasadkoncept. Från Olof Wijksgatan / Fågelsången. Samspel med omgivande bebyggelse och landskap

1. Synliggör 
verksamheten

2. Öka volymen och 
tillgängligheten

3. Förbättra 
logistiken

Situation i dag: 
introvert

Bokgatan. En öppen och välkomnande entré från Korsvägen och Näckrosdammen.

1. Återanvända

Existerande 
byggnad bevaras

2. Flytta böcker

Bygg automatiserat boktorn,
töm den existerande 

byggnaden

3. Nytt bibliotek

Bygg nybygg och 
transformera existerande 

byggnad

Hållbarhet för framtiden
Vi väljer att bevara det existerande biblioteket. Den ursprungliga byggnaden 
utvidgas och transformeras för att tillhandahålla alla efterfrågade behov och 
samtidigt ge Göteborg ett universitetsbibliotek att vara stolta av.
Att bygga vidare på den arv platsen redan har ger ekonomiska, historiska, 
miljömässiga och arkitektoniska fördelar.

Gestaltning
Biblioteket får en ikonisk och minnesvärd form som en öppen och välkomnande 
byggnad. Det automatiserade boktornet står friställt och väl synligt, både från 
Korsvägen och campusområdet. På så vis blir den en bärare av symboliskt värde för 
hela denna Akropolis-liknande höjd på universitetsområdet. Huvudvolymens form 
är ett resultat av att det ursprungliga biblioteket bevaras inuti den nya byggnaden. 
På så vis gestaltar biblioteket en påverkningskraft och innovationsvilja som leder 
oss in i framtiden utan att glömma historien. Detta blir ett tydligt ackompanjemang 
till universitetets samhällsmässiga roll idag.

Byggets relation till omgivningen
I förlängning av byggnaden sträcker sig ett amfi utmed Renströmsgatan och 
inviterar fotgängarna upp till biblioteket. Trappan fortsätter in i huvudentrén och 
kan användas vid konserter, föredrag eller andra arrangemang, inne som ute. 
Entrén består av den stora och tydliga Bokgatan – ett enormt rum som sträcker 
sig genom hela byggnaden och förbinder öst- och västsidan av området. Härifrån 
ser man in i det automatiserade boktornet på den ena sidan och den bevarade 
tegelväggen från 50-talet på den andra sidan, historia och framtid i samma rum.

Byggnaden är i dialog med parken. Fasaden relokaliseras, sex meter in mot parken 
och bildar ett skikt som medierar mellan inne och ute. I bottenvåningen ligger caféet 
med uteservering och dubbelhögt rum som är den ursprungliga huvudingången. 
Fasaden utformas med karnapper som bildar ett skikt av arbetszoner och 
läsområden. Brukarna får god utsikt samtidigt som bibliotekets aktivitet 
signaliseras och synligörs från parken.

Funktion
Den nya byggnaden gör det enklare att orientera sig i området. Den är tydligt 
synlig, både från Korsvägen och campusområdet. Framkomligheten är smidig 
och biblioteket öppnar upp för en flexibel cirkulation och flöde i uteområdet 
med två passager: en genom Bokgatan, och en mellan det nya biblioteket och 
biblioteksbyggnaden från 80-talet.  Dagsljus och akustisk kontroll har varit 
styrande principer för formgivningen. 

Landskap
Det nya universitetsbiblioteket markerar sig mot staden, parken och övriga 
byggnader med sin framskjutna placering, storlek och utformning. Det är projektets 
intention att bevara terräng och träd i största möjliga grad mot Korsvägen, både 
som en ridå för Johanneberg landeri och utifrån hänsyn till massabalans och 
biologisk mångfald. Biblioteket kommer att markera sig över trädkronorna. 

Nya gångvägar, justering av existerande gånglinjer från Renströmsgatan och över 
Pelousen bidrar till att främja biblioteket som en central plats och orienteringspunkt 
på campus. Nödvändiga ingrepp i terrängen anpassas med stödmurar utformade i 
tråd med redan etablerade principer på andra platser runt Näckrosområdet.

Projektet föreslår att Johannebergsgatan förs fram till godsmottagningen för det 
nya biblioteket. Förbindelsen mellan Johannebergsgatan och Lundgrensgatan 
utformas som en ny gång- och cykelväg, av hänsyn till existerande träd och 
vegetation. Biblioteksentréer, samt en ny ingång till UB80 placeras i tillknytning 
till denna vägen. Varuinlämningen sker från Johannebergsgatan. 

Ekonomi, teknik, genomförbarhet och förvaltning
Eftersom vi väljer att transformera den existerande byggningmassan istället för 
att riva och bygga nytt sparar vi både energi och ekonomiska resurser. Biblioteket 
kan utan svårigheter uppföras med större miljökrav än uppgiften ber om. Vi 
föreslår solceller på taket, värmekonserverande väggar och ett miljövänligt 
ventilationssystem. På det viset kommer byggnadens drift bli billig. 

Utvecklingsbarhet
Hur väl tål byggnaden framtida ändringar? Vårt ingrepp är redan en förändring på 
huset från 50-talet. Det bevisar att den bärande strukturen är anpassningsbar 
nog för dagens behov av flexibilitet tekniska lösningar och estetiska kvaliteter. Det 
gäller både för den gamla och den nya delen. Det gäller nu och kommer att gälla 
även för de nästa 70 åren.
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