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Detta är en omvärldsanalys inom Projekt Campus Näckrosen, 
Framtidens bibliotek. Analysens fem fokusområden är direkt kopplande 

till delprojekten inom Projekt Framtidens bibliotek: Entré & omvärld 
Arena, Lärmiljöer, Exponering & bokförvaring och Kontorsutrymme 

& övriga verksamheter. Omvärldsanalysen är framtagen av Magnus 
Pettersson, Martin Livian och Fanny Sernhede i samråd med Projekt 

Framtidens biblioteks samordningsgrupp.
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Bakgrund & 
introduktion

SAMVERKAN: Att universitetet, staden och 
regionen arbetar tillsammans är en nödvändig 
förutsättning för att utveckla Göteborg som 
kunskapsstad. Samverkan inom Projekt Campus 
Näckrosen sker på flera nivåer. Verksamheter och 
organisationer som arbetar tillsammans. Lokaler 
och funktioner delas. Platser och arenor för möten 
och samverkan skapas. 

LIV: Campusområdet vid Näckrosdammen ska 
vara en plats där aktivitet föder aktivitet och 
en positiv utveckling skapas. En plats där saker 
händer. En plats för det oväntade och en miljö 
som lever alla årets dagar och timmar, tillåtande 
och välkomnande. Korsvägens infrastruktur, 
sammanlänkningen av evenemangsstråket (som 
startar vid Korsvägen) med det kulturstråk som har 
sin utgångspunkt vid Götaplatsen, bidrar till liv och 
rörelse på området. 

UNIKT: Projekt Campus Näckrosen ska utnyttja 
det centrala läget i staden, med omedelbar 

Projekt CamPus NäCkroseN
Projekt Framtidens bibliotek är en delprocess 
inom det övergripande Projekt Campus Näckrosen. 
Projekt Campus Näckrosen arbetar sedan år 2010 
för att samla de Humanistiska och Konstnärliga 
fakulteternas verksamheter tillsammans med 
Göteborgs universitetsbiblioteks humanistiska 
bibliotek i området kring Näckrosdammen. 

Tillsammans med staden och andra samarbets-
partners vill universitetet skapa en öppen och 
välkomnande plats. 

”Campus Näckrosen skapar förutsättningar 
för samarbete inom forskning, utbildning 
och innovation för framtiden. Läget mitt i 
staden understryker Göteborgs universitets 
närvaro i samhället. Området är en plats för 
gränsöverskridande möten och kreativ samverkan 
– mitt i staden, mitt i debatten. Campus Näckrosen 
är ett skyltfönster för utvecklingen av universitetet 
och kultur- och kunskapsstaden Göteborg – en 

’Park for Humanities and Arts’.” Ur ”Projektvision, 
Projekt Campus Näckrosen” 2013.

TÄTHET: På campusområdet vid Näckrosdammen 
ska människor och verksamheter samlas för 
att generera en potential för aktiviteter och 
händelser. Göteborgs universitets Konstnärliga och 
Humanistiska fakulteter koncentreras till området 
vid Näckrosdammen och utgör tillsammans med 
universitetsbiblioteket den akademiska kärnan i 
området. På campus bereds även plats för relevant 
näringsliv och organisationer.

ÖPPENHET: Projekt Campus Näckrosen ska vara 
välintegrerat i stadsväven och upplevas som en 
plats som välkomnar och bjuder in till delaktighet, 
med verksamheter som är öppna och inbjudande. 
Projekt Campus Näckrosen ska vara lättillgängligt 
och utåtriktat, utan hinder för deltagande och 
vara ett led i universitetets strategi om breddad 
rekrytering och ökad kontakt med grund- och 
gymnasieskolan. 

”Campus Näckrosen ska år 2020 vara en betydande 
hörnsten i Göteborgs universitet och stå som en symbol för 
kultur- och kunskapsstaden Göteborg.”

ur ”Projektvision, Projekt Campus Näckrosen” 2013
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har Göteborgs universitetsbibliotek goda 
förutsättningar att möta det övergripande 
projektets strategier: Täthet, Öppenhet, Samverkan, 
Liv och Unikt. 

Projekt Framtidens bibliotek omfattar en fysisk 
sammanslagning av Humanistiska biblioteket, 
Konstbiblioteket och Biblioteket för musik och 
dramatik. Projekt Framtidens bibliotek ska vara 
ett bibliotek för alla, för hela universitetet och även 
samhället i vidare mening. 

Det ska möta Göteborgs universitets och 
samhällets behov enligt visionen för Projekt 
Campus Näckrosen och verka för hållbar utveckling, 
tåla förändring och i möjlig mån anpassas för 
framtidens krav och behov enligt Göteborgs 
universitets Vision 2020.

Projekt Framtidens bibliotek ska utarbeta ett 
förankrat och användbart underlag inför den 

närhet till flertalet av Göteborgs konst- och 
kulturinstitutioner. Utvecklingen kan dra nytta 
av möjligheten till expansion, ovanlig ur ett 
internationellt perspektiv för ett cityuniversitet. 
Området vid Näckrosdammen ska bli en miljö med 
global attraktionskraft, som lockar och som bjuder 
in till kreativ samvaro, i en omtalad och relevant 
akademisk miljö.

FramtideNs bibliotek 

Projekt Framtidens bibliotek ingår som ett av 
projekten inom det övergripande Projekt Campus 
Näckrosen. De övriga projekten hösten 2014 är 
”Projekt Nya Humanisten” och ”Projekt Samlad 
Konstnärlig fakultet”.

Det nya biblioteket är en central och viktig del i 
utvecklingen av hela området vid Näckrosdammen. 
Som den redan idag mest publika verksamheten 
inom det planerade Projekt Campus Näckrosen 

fortsatta planeringen och projekteringen av Projekt 
Framtidens bibliotek. Underlaget ska redovisa 
ambitioner och mål för Projekt Framtidens 
bibliotek. Ett visionsdokument med beskrivning av 
identitet, vision, innehåll och funktioner.

Projektet bedrivs huvudsakligen inom ett antal 
delprojekt till vilka denna omvärldsanalys utgör 
ett underlag och ett stöd i bevakningen av 
referensprojekt i omvärlden. Omvärldsrapportens 
uppdelning i fokusområden är den samma som 
delprojektens uppdelning.

arbetet med omvärldsaNalyseN För 
FramtideNs bibliotek

Inledningsvis definierades fem fokusområden i 
arbetet med Projekt Framtidens bibliotek: Entré 
&  omvärld, Arena, Lärmiljöer, Exponering & 
bokförvaring, och Kontorsutrymme och övriga 
verksamheter. 
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tidigare aNalyser 
Inobi har tidigare producerat boken ”Att bygga 
mötesplatser”  för Chalmers Fastigheter (2014) 
och omvärldsanalysen ”Kunskapsstäder, Campus 
& Miljöer för kreativitet” för Göteborgs universitet 
(2012). En kontinuerlig omvärldsbevakning är 
också en del av universitetsbibliotekets ordinarie 
verksamhet. 

Områdena ringades in utifrån de aspekter som 
ansågs mest relevanta att fokusera på i det 
specifika projektet. 

Arbetet som resulterat i omvärldsanalysen har 
gjorts i två steg.  Processen startade med en 
bruttolista; ett 100-tal biblioteksexempel samlades 
in och kategoriserades utifrån inom vilket 
fokusområde de var intressanta. 

I det andra steget valdes, tillsammans med 
projektsamordningsgruppen, ett 20-tal 
referensexempel särskilt relevanta för projektet 
ut från bruttolistan och beskrivs mer utförligt i 
analysen. 

Som en del av research-arbetet att hitta de mest 
intressanta exemplen har projektet deltagit 
i bibliotekskonferenserna Liber LAG 2014 i 
Helsingfors och BULAC i Paris. 

Ett antal studiebesök till bibliotek runt om i 
Europa har också genomförts inom ramen för det 
övergripande Projekt Campus Näckrosen.
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sammanfattning
& trender

av rum där 10-15 personer kan mötas kring samma 
bord och ett minskat behov av föreläsningssalar. 

biblioteket som mötesPlats
I den nya uppkopplade tiden hör biblioteken till 
de institutioner som tvingats söka aktivt efter en 
ny roll att spela. Ej längre bokförråd, superarkiv 
eller ensam källa till informationssökning - vad 
ska då biblioteket vara? Idén om biblioteket som 
en mötesplats har vuxit fram som ett svar på 
den frågan och mötesplatsfunktionen har under 
senare år skrivits in som en central målsättning 
i hundratals lokala biblioteksplaner i hela landet. 
Trenden är för övrigt global: i hela världen utvecklas 
bibliotek mot att i ökande grad fylla funktionen som 
mötesplatser.  
 
De danska biblioteksforskarna Henrik Hvenegaard 
Rasmussen och Casper Jochumsen menar att 
folkbiblioteken i praktiken redan fyller en funktion 
som sociala center och mötesplatser för olika 
grupper i samhället. I jämförelse med andra 
aspirerande mötesplatser i samhället är biblioteken 
också en öppen och tillåtande institution som i 
hög grad fungerar som ett neutralt offentligt rum. 

Folk- och universitetsbiblioteken förändras och går 
från att vara bokborgar till stadens och akademins 
öppna vardagsrum. Omvandlingen handlar till 
stor del om digitalisering av samlingarna, samt 
förändrad pedagogik och nya arbetssätt. En 
allmän attitydförändring och uppfattning om 
hur man är och vad man gör inom bibliotekens 
ramar utvecklar också bibliotekens utformning 
och funktioner.  Sammantaget innebär det att vi 
behöver tänka nytt när framtidens bibliotek byggs.

digitaliseriNg
Övergången till mer och mer digitala samlingar är 
tydlig. Tidskrifter publiceras som e-tidskrifter och 
tryckta böcker som e-böcker. Användarna är idag 
dator- och teknikvana och tillgången till läsplattor 
och wifi gör för allt fler de digitala samlingarna mer 
tillgängliga än de tryckta. Biblioteken har ofta stora 
befintliga samlingar. Delar av dem scannas, men 
gallras och magasineras också. 

Den digitala tekniken gör det enklare att se vad 
som faktiskt används. I rapporten finns många 
exempel på automatiserade magasineringssystem 
där låntagaren själv kan beställa fram en bok som 

hämtas upp av en robot på fem minuter. Den yta 
som sparas in då vanliga bokhyllor inte används 
blir ofta yta för samverkan.

dageNs Pedagogik
Från att universitetsutbildning till stor del handlat 
om föreläsningar i storklass, enskilda studier i tyst 
läsesal och tentamenskrivningar i stora aulor har 
en annan typ av pedagogik och lärande utvecklats. 
Undervisningen idag försöker i allt högre grad 
aktivera studenterna och en större del av studierna 
handlar om grupparbeten - professorns tid framför 
podiet i föreläsningssalen blir allt mer sällsynt. 

Ett exempel på hur man stimulerar studenter 
till engagemang är Flipped Classroom. En 
pedagogisk metod som låter lärarens föreläsningar 
i undervisningssalen byta plats med studenternas 
arbete hemma. Läraren kan spela in föreläsningar 
och be studenterna titta på dem innan lektionen. 
Då kan läraren ägna tiden med studenterna 
till bearbetning av föreläsningsinnehållet och 
diskussioner. Detta möjliggör för läraren att träffa 
mindre grupper av studenter åt gången, vilket i sin 
tur för universitetet som helhet ger ett ökat behov 
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stå tillbaka till förmån för samtal och möten. 
Biblioteken tycks vara på väg att inta en central roll 
i samhällsutvecklingen - igen.

Forskarstöd
För forskare har universitetsbibliotekens service 
via webben och tillhandahållande av databaser 
fått en allt större betydelse. Biblioteket som 
fysisk plats har däremot minskat i betydelse för 
dem, men biblioteket kan vara en viktig arena för 
samverkan mellan olika forskningsfält och för 
interaktion med omvärld, näringsliv och allmänhet. 
På samma sätt kan biblioteken utvecklas i 
erbjudandet av stöd i forskningsprocessen såsom 
matchmaking, bibliometri och open-access-
publicering.

bibliotek oCh hållbar utveCkliNg
Det faktum att vi lever på en planet med ändliga 
resurser är något som vi alla måste förhålla oss 
till, men det har kanske blir särskilt viktigt att hitta 
de riktigt bra helhetslösningarna när vi arbetar 

Sociologen Mikael Stigendal menar att biblioteken 
fungerar som ”en brygga från utanförskap till 
innanförskap” inte minst genom den kontakt 
som ges med bibliotekets anställda utan 
några utestängande krav. Biblioteksforskaren 
Ragnar Audunson menar att folkbiblioteken 
överhuvudtaget är en av få kvarvarande 
mötesplatser i samhället som är verkligt 
gränsöverskridande. 

Universitetsbibliotek har inte i samma utsträckning 
öppnat upp sig mot den utomakademiska 
omvärlden, men i och med den så kallade tredje 
uppgiften - att sprida kännedom om forskning och 
utvecklingsarbete - blir biblioteken en självklar 
kontaktyta för nya möten. Detta kräver i sin tur 
mötesmiljöer som förmår att hantera flera grader 
av offentlighet, ofta samtidigt. 

Prognoserna har sett mörka ut, men såhär långt 
har Internet inte tagit död på biblioteken utan 
istället tvärtom underlättat omorienteringen mot 
en ny roll som ”social portal”. Att integrera caféer 
och andra avslappnade mötsplatser i biblioteken 
är en stark trend. Tanken om biblioteket som 
en tyst plats för isolerad förkovran får allt mer 

i projekt så omfattande som bibliotek. Tekniska 
aspekter som materialval, stomsystem, ventilation, 
ljusförhållanden och dagvattenhantering samverkar 
med bärande designidéer om hur funktioner, 
rörelseflöden och användning över dygnet 
organiseras för att skapa så användbara, robusta 
och funktionella miljöer som möjligt. Byggnaden 
ska också planeras med det långsiktiga ekonomiska 
perspektivet och brukarnas välbefinnande i åtanke. 
Flera av biblioteken i rapporten visar på lösningar 
som kombinerar dessa aspekter till väl fungerande 
helheter.

Att biblioteken går mot en ökad digitalisering 
har redan konstaterats och här finns (minst) två 
stora miljövinster att göra. Dels blir bibliotekets 
samlingar tillgängliga på distans och personresornas 
miljöpåverkan kan reduceras. Detta kräver dock 
en utveckling av hjälpfunktioner som riktar sig till 
distansanvändaren. Digital-iseringen innebär också 
att den yta bibliotekets samlingar tar i anspråk kan 
minskas eller omlokaliseras helt. Detta möjliggör att 
bibliotekets totala yta kan minskas, eller i vart fall 
omdisponeras för en mer effektiv användning. 



8 

fokusområden

1. entré & omvärld
Projekt Framtidens bibliotek ska vara öppet 
och tillgängligt för sina brukare, besökare, 
allmänheten, staden, framtida studenter etcetera. 
Gärna 24 timmar om dygnet och 7 dagar i veckan. 

Öppenheten är också en central attityd- och 
identitetsfråga. Biblioteket är en av Göteborgs 
universitets viktigaste tillgångar för interaktion 
med omvärlden och en viktig parameter i arbetet 
med breddad rekrytering. Stora möjligheter 
finns att samverka med andra verksamheter i 
bibliotekets gränssnitt mot omvärlden. Biblioteket 
måste också i gränssnittet mot omvärlden 
annonsera och marknadsföra sin verksamhet, sina 
tjänster, funktioner och personalens kompetens. 

Bland exemplen finns ett antal bibliotek som 
särskilt visar samverkan med andra verksamheter. 
I Birmingham delar biblioteket entréhall med 
teatern och de båda verksamheterna stärker på 
så vis varandra. Hunt Library är skyltfönster för en 

tankesmedja som verkar för ökat tekniskt fokus i 
amerikansk högre utbildning. Högskolan i Dalarnas 
bibliotek i Falun fungerar som entré och knutpunkt 
för hela campus och verksamheten spiller ut på 
torget utanför.

Hela biblioteket kan verka som en magnet. 
Genom kontakt med omvärlden och ett attraktivt 
läge synliggörs verksamheten. I Tekniska 
Nationalbiblioteket i Prag passerar viktiga stråk 
genom det dygnet-runt-öppna entréplanet. 
Nackas bibliotek i shoppinggallerian och Högdalens 
bibliotek i tunnelbanan är exempel där man 
enkelt slinker in när man ändå är och handlar eller 
kommer från tunnelbanan. 

Även den visuella kontaken med omgivningen 
är viktig för att locka besökare, som i Borås 
där verksamheten tydligt exponeras genom 
uppglasningen mot Högskoleplatsen. 

2. arena
Arenaperspektivet kan genomsyra visionen för 
Projekt Framtidens bibliotek som helhet, inte bara 
utgöra en avgränsad funktion. Biblioteket som 
helhet, dess attityd och identitet kan omfatta att 
vara en arena för möten och samverkan både inom 
och utom universitetet. 

En arena kan samtidigt vara en särskild plats eller 
del av biblioteket, ett multifunktionellt torg, för 
möten, föredrag, installationer och scenkonst. En 
plats för kommunikation och öppen, lättillgänglig 
och publik interaktion. 

Återkommande bland exemplen i omvärlds-
analysen är de öppna arenorna som inspirerar 
och bjuder in till tvärvetenskapliga engagemang 
och samverkan mellan allmänhet, näringsliv och 
akademi. 

I Göteborg har stadsbiblioteket efter ombyggnad 
fått en öppen hörsal/gradäng precis innanför 
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entrén, här möts besökaren oväntat av olika 
arrangemang. I Århus nya stadsbibliotek, DOKK1 
Urban Media Space,  kommer den flexibla och 
multifuntionella mediarampen sträcka sig genom 
hela byggnaden, från fasad till fasad och utgöra 
den centrala platsen i byggnaden där ”allt” händer.  

Stadsbiblioteket i Birmingham har en amfieteater 
på torget utanför som både fungerar som 
möteplats och scen. På TU Delft i Nederländerna, 
som ett sista exempel, är det sluttande taket en 
naturlig mötesplats så fort vädret är behagligt.  

tysta och avskilda” och inte heller ”helt öppna och 
avsedda för grupparbeten”, utan på alla sorters 
platser däremellan. Man utvecklade ett bredare 
utbud av platser med olika kvaliteter som bidrar till 
variationen av studieplatser. 

Även andra arbetar aktivt med att skapa en stor 
spridning av typer av platser. På universitets-
biblioteket i Freiburg arbetar man med en 
skala från ”tyst och enskilt” till ”samarbete och 
interaktion”.  

Effektivisering och samutnyttjande av ytor syns 
inom alla områden. På TU Delft blir arbetsplatser 
för anställda studieplatser efter klockan 17. 

Dagens universitetsbibliotek manifesterar 
universiteten som attraktiva och stimulerande 
platser för lärande och försöker med hjälp av 
biblioteken nå ökad mångfald och breddad 
rekrytering till akademin. 

3. lärmiljöer
Projekt Framtidens bibliotek är en för Göteborgs 
universitet viktig lärmiljö. Den pedagogiska 
utvecklingen har genererat ett ökat behov av lär- 
och studiemiljöer för både enskilt lärande och 
lärande i grupp. Biblioteken har idag en viktig roll 
i att utveckla och tillhandahålla ett varierat utbud 
av lärmiljöer. Biblioteket har också tjänster och 
kunskap att förmedla och tillgängliggöra i sina 
lärmiljöer. Projekt Framtidens biblioteks lärmiljöer 
kan omfatta ett resursintensivt lärcentrum som 
kan knyta nya och befintliga former av studiestöd 
till sig. 

Ny pedagogik kräver nya typer av rum och 
inredning. Biblioteken går från att vara tysta 
bokborgar till sprudlande Learning Resource 
Centers (LRC). 

Adsetts Learning Resource Center var ett av 
de först och där har man hunnit utvärdera och 
vidareutveckla konceptet. Utvärderingarna ledde 
till ett ökat fokus på studieplatser som inte är ”helt 
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Som en effekt av den digitala revolutionen 
tillgängliggörs idag material på annat sätt än 
enbart via de fysiska samlingarna. En övergripande 
strategi för hantering av universitetsbibliotekets 
samlingar (exponering, gallring och förvaring) 
behöver utvecklas. 

En huvudinriktning är att de delar av de fysiska 
samlingarna som kan kategoriseras som lågt 
utnyttjade, men samtidigt viktiga att bevara, ska 
magasineras externt. Samtidigt är det en viktig 
möjlighet att på andra vis tillgängliggöra och 
marknadsföra materialet.

I flera av omvärldsanalysens exempel syns en 
tydlig utveckling mot yteffektiv magasinering av 
samlingar istället för fysisk exponering i öppna 
hyllor. 

En del av dem mycket tekniskt utvecklade, 
exempelvis National Archives of France, ett 

toppmodernt arkiv utanför Paris som har satsat 
på att hålla ultimata klimatförhållanden för att 
förvara och bevara samlingar.

 I The Joe and Rika Mansueto Library vid University 
of Chicago har man ett kompakt högteknologiskt 
magasineringssytem styrt av robotkranar och 
placerat under jord. Hunt Library vid North Carolina 
University har ett Book bot system som tar 1/9 
av ytan i anspråk jämfört med sortering i öppna 
hyllor.

Andra bibliotek väljer mindre avancerade system, 
som Bayerische Staatsbibliothek i München, där 
samlingar förvaras externt och transporteras med 
lastbil till biblioteket.  

Att synliggöra samlingarna innebär nya 
utmaningar, vid Högskolan i Dalarnas bibliotek 
i Falun exponeras digitala böcker och tidskrifter 
genom skärmar integrerade i bokhyllorna. 

4. exponering  & 
bokförvaring

För att besökarna ska kunna upptäcka och 
tillgodgöra sig exempelvis musikaliska samlingar 
krävs andra lösningar. 

I Sibeliusakademins bibliotek i Musikhuset i 
Helsingfors kan man titta på operaföreställningar 
i särskilda videorum och lyssna på musik i 
lyssningsbås. I Birminghams stadsbibliotek finns 
en flygel att provspela verk på. 
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Biblioteket som arbetsplats är en viktig del av 
Projekt Framtidens bibliotek. Kontors-, mötes- och 
arbetsmiljö som helhet ska vara kreativ, flexibel 
och effektiv. Ytorna ska enkelt kunna anpassas för 
framtida förändrade behov avseende bibliotekets 
uppdrag, bemanning, organisation och arbetssätt. 

Teknikutvecklingen för oss mot ökad mobilitet 
och platsoberoende arbetsverktyg. Det framtida 
biblioteket planeras därför för flexibla och 
aktivitetsbaserade arbetsplatser. 

Tre trender syns i exemplen i omvärldsanalysen; 
strävan att samla personalen, det aktivitets-
baserade kontoret och synliggörande av 
personalen för besökarna. 

Vid Hunt Library, North Carolina University, 
Birminghams stadsbibliotek och Stadsbiblioteket i 
Göteborg har man samlat samtliga arbetsplatser. 
Även stödfunktioner som vaktmästeri är i 

Göteborg placerat tillsammans med övrig personal. 
Peronalen känner därmed mer gemenskap och 
upplever ett delat sammanhang. 

Ett aktivitetsbaserat arbetssätt kan beskrivas 
som att man jobbar där hjärnan är och inte 
där skrivbordet står. Aktivitetsbaserade kontor 
bygger på att man inte har egna fasta platser 
utan använder olika platser av olika typ beroende 
på arbetsuppgift - från tysta läsesalen till livlig 
konversation i cafémiljö.  

Skanskas kontor i Göteborg är ett exempel där 
hela personalen arbetar aktivitetsbaserat. 75% 
av personalen på Stadsbiblioteket i Göteborg 
har aktvitesbaserade arbetsplatser. Inte heller i 
Birmingham eller Borås har man fasta platser. 

Många bibliotek placerar personalen nära 
besökarna. I biblioteket i Nacka återfinns 
kontoren längst in i lokalen, men är synligt från 

bibliotekshallen och på så vis kan personalen se 
besökarna och vice versa.

I biblioteket vid Högskolan i Dalarna i Falun har 
informationsdiskar placerats ut mitt i flödet av 
människor som går genom atriet vilket sänker 
barriärerna för att ta kontakt med de bibliotekarier 
som för tillfället arbetar med kundbetjäning.

5. kontorsutrymme  & 
övriga verksamheter
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matris & innehåll

areNa

eNtré & omvärld lärmiljöer

exPoNeriNg & 
bokFörvariNg

koNtorsmiljö & 
övriga verksamheter

Bakgrund & Introduktion s. 3

Sammanfattning & Trender s. 6

Fokusområden s. 8

Matris & Innehåll s. 12

MATRIS
Matrisen är uppbyggd utifrån föjandes fokusområden:

innehållsförteckning

På motstående sida redovisas utifrån vilka 
fokusområden exemplen är intressanta.
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Stadsbiblioteket i Göteborg s. 14 x x x

Skanskas Göteborgskontor s. 16

Borås Högskolebibliotek s. 18 x x x x x

Orkanenbiblioteket s. 20 x x x
Nacka Forum Bibliotek s. 22 x x x x

Högdalens bibliotek s. 24 x x

Artoteket s. 26 x

Högskolans nya bibliotek, Högskolan i Dalarna s. 28 x x x x x

Konstnärligt Campus Umeå Universitet s. 30 x x x

Deichmanske biblioteket/ Oslo Stadsbibliotek s. 32 x x x

Århus nya Stadsbibliotek, DOKK1/Urban Media Space s. 34 x x x
Sibelius Akademins Bibliotek, i Musikhuset, Helsingfors s. 36 x x x x

Sheffield Hallam University, Adsetts Learning Resource center s. 38 x
Library of Birmingham s. 42 x x x x x

Alan Gilbert Learning Commons (AGLC), The University of Manchester Library s. 46 x x x
TU Delft Library s. 48 x x

Freiburg University Library s. 50 x x
Bayerische Staatsbibliothek, München s. 52 x

National archives of France s. 54 x x
Tekniska Nationalbiblioteket i Prag s. 56 x x

Hunt Library, North Carolina University s. 58 x x x x x
The Joe and Rika Mansueto Library, University of Chicago s. 60 x

Science Teaching & Student Services, University of Minnesota s. 62 x x x
Seattle Central library s. 64 x x x x
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exempel 1

stadsbiblioteket 
i göteborg

•	 På känslig plats mitt i Göteborgs finrum. 

•	 Med en öppen hörsal som välkomnar 
besökarna precis innanför huvudentrén 
i den tillbyggda delen.
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FAKTA
tyP: FolKBIBlIoTeK
år: 1967/2014
var: göTAplATSen/Avenyn I göTeBoRg
arKiteKt: lund & vAlenTIn / eRSéuS 
yta: 13 700 M² (3 700 M² TIllByggnAd)
anstÄLLDa: 120 peRS
besöKare/år: InnAn oMByggnAd:   
>1 MIljon/åR
öPPettiDer: vARdAgAR 9-21, Helg 10-18 
(göTAplATSen)

2010 bestämde man sig för att bygga 
om Stadsbiblioteket i Göteborg. Efter en 
arkitekttävling fick Göteborgskontoret Erséus 
uppdraget att rita det nya förslaget. Biblioteket 
från 1967, ursprunligen ritat av Lund & Valentin,  
nyinvigdes sommaren 2014. 

Ombyggnaden av det gula tegelhuset består 
av två delar. Södra och västra fasaden har fått 
utbyggnader i fasaden som täcker hela södra 
och västra sidan från plan två och uppåt. Detta 
möjliggör tre meter djupa ytor/galleriagångar 
med läsplatser i anslutning till avdelningarna. 
Ytor som kritiserats för att vara väl ljusa för 
boksidor, läsaplattor och datorer. Den andra 
delen består av en större utbyggnad mot norr 
och Lorensbergsteatern. Här finns den nya 
huvudentrén, en öppen hörsal och café. Caféet låg 
tidigare i källaren, men har nu flyttat en trappa upp 
med balkong i bästa spanläge mot avenyn. 

eNtré & omvärld
Ombyggnaden av Stadsbiblioteket har skapat 
mycket debatt. Läget är känsligt, biblioteket 
befinner sig i Göteborgs finrum på avenyn, granne 
med Konstmuseet, Stadsteatern och Konserthuset. 
Biblioteket ligger nära campusområdet vid 
Näckrosdammen, vilket gör det ytterligare 
intressant för Projekt Framtidens bibliotek. 

areNa
Innanför den nya entrén möts besökaren av en 
trappa/gradäng som fungerar som föreläsningssal. 
Den startar på entréplanet och leder ned till 
våningsplanet under. Alla som kommer in genom 
huvudentrén ser att det pågår t ex föreläsningar 
och kan slå sig ner och lyssna/delta. Runt om i 
byggnaden har man också skapat ”mini-arena”-
positioner. Läsplatser som enkelt kan ställas om 
till exempelvis ”speakers corner”. 

Mer information
http://www.stadsbiblioteket.nu/tillbyggnad/

http://www.erseus.se/viewNavMenu.
do?menuID=9&oid=98

http://www.linkarkitektur.se/se/projekt/
stadsbiblioteket-goteborg/

Tidskriften Arkitektur 4-2014 

koNtorsmiljö & övriga verksamheter
Arbetsplatsen är utformade som ett 
aktivitetsbaserat kontor. 75% har inga egna 
arbetsplatser utan använder de gemensamma 
platserna. Det tycks fungera väl och en positiv 
effekt är att all bibliotekets personal samlas i 
samma personalutrymmen. Även till exempel 
vaktmästare har tillgång till samma ytor som 
bibliotekarierna och all personal får en gemensam 
mötesplats.

NisCh-bibliotek
Under ombyggnaden var Stadsbibliotekets 
samlingar tillgängliga på andra håll i 
Göteborg. Förutom bokbussarna och de 24 
stadsdelsbiblioteken har även ett antal tillfälliga, 
specialinriktade bibliotek hållt öppet:

 • Stadsbiblioteket 300m² - Ett tillfälligt 
bibliotek (till 2015) vid Brunnsparken. 
Biblioteket har ett begränsat urval av 
skönlitteratur, populärvetenskap, tidskrifter, 
musik och film.

 • Stadsbiblioteket Miini - Ett litet bibliotek 
inne i Röhsska museet. Målgruppen var barn i 
åldrarna 0-5 år, och biblioteket tillhandahåller 
fakta-, bilder-, pek-, och kapitelböcker, samt 
film, musik och datorspel.

 • Stadsbiblioteket Dynamo - Ett bibliotek 
placerat på Göteborgs Stadsmuseums fjärde 
våning. Målgruppen var ungdomar i åldrarna 
15-25 år och biblioteket tillhandahåller 
skönlitteratur, tidskrifter, film, musik och tv-
spel.

 • Stadsbiblioteket Global - Ett bibliotek 
placerat inne på Göteborgs Stadsmuseum. 
Biblioteket tillhandahöll böcker och 
tidskrifter för alla åldrar, på 30 olika 
språk. På Stadsbiblioteket Global finns 
också avdelningarna Europa Direkt , EU-
kommissionens informationskontor och 
Riksdagshörnan.

Stadsbiblioteket i Göteborg med sina nya fasader.
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exempel 2

skanskas göteborgskontor

•	 Aktivitetsbaserade arbetsplatser 
för hela personalstyrkan.
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FAKTA
AKTIvITeTSBASeRAT KonToR
år: 2010
var: ”gRönA SKRApAn”, göTeBoRg
arKiteKt: WHITe ARKITeKTeR 
yta: 17 000 M² (HelA HuSeT)
anstÄLLDa: 25 peRS, cA 40 ARBeTSplATSeR

Idag är Skanskas kontor i Stockholm, Göteborg 
och Malmö aktivitetsbaserade. Det innebär att 
personalen väljer arbetsplats efter de behov de 
har för stunden, under en dag kan en medarbetare 
växla mellan ett flertal arbetsplatser.

Skanska är en internationell byggkoncern 
och utgör tillsammans med PEAB och NCC de 
dominerande byggarna i Sverige. Skanska har 
uppfört Gröna Skrapan i Gårda där de också 
inrymmer sitt eget Göteborgskontor. Skanska 
bjöd in tre arkitektkontor att ta fram förslag till 
det nya kontorshuset. White ritade det vinnande 
förslaget som innefattar två byggnadskroppar med 
6 respektive 16 våningar. På entréplanet finns en 
gemensam reception och restaurang och längre 
upp i huset finns två terrasser. Idag är sju olika 
företag hyresgäster i huset.   

koNtorsmiljö & övriga verksamheter
2010 flyttade Göteborgskontoret in i nuvarande 
lokaler och under 2013 påbörjades övergången till 
aktivitesbaserade arbetsplatser, också kallat ABW 
(Activity Based Working). Beslutet att förändra den 
egna kontorsmiljön föregicks av undersökningar 
bland medarbetarna. Det gjordes enkäter, samtal 
fördes med alla anställda och tidsstudier avseende 
beläggningsgrad genomfördes under två veckors 
tid. 

Resultaten visade att det dåvarande kontoret 
bara stöttade hälften av de arbetsuppgifter de 
anställda genomförde under en dag. Ungefär 
40% av arbetsplatserna var belagda under en 
dag, samtidigt som bristen på konferensrum och 
tysta rum var stor. I förändringsprocessen var 
personalen delaktig i utformingen. Traditionella 
skrivbord ersattes med nya typer av arbetsytor och 
tack vare modern teknik kan de anställda enkelt 
bli mer mobila. I det nya kontoret har alla, inklusive 
cheferna, aktivitetsbaserade arbetsplatser. 

Mer information
Skanskas kundtidning: Flervärden 4/2013

https://www.youtube.com/watch?v=3qqPvFsXf68

Fördelar med aktivitesbaserade kontor är att risken 
för vattentäta skott mellan avdelningar minskar 
och det finns ett visst mått av svällningskapacitet 
inom de befintliga lokalerna. 

tyPer av rum
Skanskas aktivitetsbaserade kontor innehåller ett 
antal zoner och rum för olika arbetsmoment:

 • Tyst zon med skrivbord, ljuddämpande 
skärmar och lampor samt mindre ”bås” med 
skrivbord. 

 • Halvtyst zon med skrivbord och 
soffgrupper, framför allt för läsning och annat 
enskilt arbete.

 • ”Ljudvänlig” zon med soffgrupp med 
bildskärm för arbete i grupp och stort bord för 
enskilt arbete eller grupparbete. 

 • Telefonrum 

 • Tyst rum med plats för två personer, är 
dörren stängd stör man inte. 

 • Mötesrum med bildskärm.

 • Lunchrum som även används för större 
möten.

 • Reception med entrésoffor som används 
för enskilt arbete och samtal.

 • Konferensrum med AV-teknik 
(AudioVisuell teknik).

PoliCy
För att få det mobila arbetssättet att fungera finns 
en tydlig policy för kontoret. Om man exempelvis 
är borta mer än två timmar ska arbetsplatsen 
tömmas, telefonsamtal görs i så avsedda 
utrymmen och dokument som inte används ska 
scannas istället för att samlas på hög. 
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exempel 3

borås högskolebibliotek

•	 Exponerar verksamheten mot gaturummet 
och bjuder in allmänheten till högskolan.

•	 Arenafunktioner placerade i anslutning till 
entré. Intensitet och ljudvolym avtar längre 
upp i huset.
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FAKTA
tyP: HögSKoleBIBlIoTeK 
år: 2004
var: BoRåS
arKiteKt:  SeMRén & MånSSon, MA 
ARKITeKTeR
yta: 8 200 M²
anstÄLLDa: 56 peRSoneR (35 HelTIdeR) 
besöKare/år: cA 800 000
öPPettiDer: vARdAgAR 08-20, Helg 11-16

Högskolan i Borås hade länge funnits på flera håll 
i staden utan att verksamheten var närvarande i 
stadsbilden. Högskolans nya bibliotek från 2004 
synliggör den närvaron och har blivit en självklar 
mötesplats för hela högskolan.

eNtré & omvärld
Högskolan har sin huvudsakliga verksamhet i ett 
centralt läge i anslutning till Borås huvudgata 
Allégatan. Det nya bibliotekets placering som en 
målpunkt vid Högskoleplatsen i gatans norra ände 
är därför ett naturlig steg i att befästa skolans 
närvaro i området. Bibliotekets boksamling i 
fem våningar exponerar husets verksamhet 
som ett fondmotiv genom den stora glasytan 
ut mot gaturummet. Byggnaden knyter även 
an till omgivande institutionsbyggnader och 
är en välanvänd och uppskattad resurs bland 
högskolans studenter och personal. Kaffeterian 
mot Högskoleplatsen är en självklar mötesplats 
under hela dagen.

areNa
Mellan biblioteket och Högskoleplatsen finns 
en uppglasad entréhall med generös takhöjd. 
Rummet blir en förlängning av Högskoleplatsen 
in i byggnaden och fungerar som ett förrum till 
Högskolan och biblioteket. Det gemensamma 
”vardagsrummet” används i samband med 
konferenser i den angränsande hörsalen som en 
mingelyta men har även rymt utställningar och 
andra arrangemang. 

Successivt har även det centrala rummet på 
entréplan inne i biblioteket, som tidigare upptogs 
av bokhyllor, omvandlats till en bibliotekslounge 
med tillåtande ljudvolym. Detta som en 
konsekvens av att bibliotekets fysiska samlingar 
stadigt minskat sedan öppning för tio år sedan.

Mer information
http://www.hb.se/Biblioteket

Tidskriften Arkitektur 2004-7

lärmiljö
Husets hjärta är samlingen av fysiska verk som 
längs snedställda hyllor i fem plan bildar en 
slags bokkub. Runt denna kub fördelar sig sedan 
836 sittplatser, 206 publika persondatorer, 31 
bokningsbara grupprum och utbildningssalar i flera 
plan sammankopplade genom öppna trapphus. 
Ljudvolymen avtar ju längre upp i huset man 
kommer. 

exPoNeriNg & bokFörvariNg
Bokkuben rymmer i dag 114 000 volymer, 
men minskar med över 3 000 volymer per år. 
Biblioteket har istället sedan länge medvetet valt 
att förorda och köpa in e-böcker. Dels som ett 
led i verksamhetens interna hållbarhetsarbete, 
men främst för att göra materialet tillgängligt för 
studenter som läser på distans. För att synliggöra 
det digitala materialet samt bibliotekets övriga 
verksamhet genomförs informationstillfällen tre 
gånger per år med samtliga utbildningsprogram.

koNtorsmiljö & övriga verksamheter
Bibliotekets personal arbetar inom något av de fyra 
funktionerna Media (administration av samlingar), 
Digitala tjänster (kommunikation av verksamhet 
och tillgängliggörande av samlingar), Utbildning 
(kunskapsresurs på högskolan), och Kundservice 
(fysiskt bemötande). Personliga arbetsplatser 
har i stor utsträckning övergivits till förmån för 
aktivitetsbaserade arbetsplatser där den med en 
mer publik funktion sitter mer exponerad. 

Biblioteket genomgår under hösten 2014 en 
omfattande ombyggnad till följd av att student-
kåren flyttar in i den uppglasade entréhallen i nya 
lokaler på ett entresolplan. I skrivande stund är det 
för tidigt att utvärdera effekterna av dessa åtgärder.

Fasad mot Högskoleplatsen.
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exempel 4

orkanenbiblioteket, 
malmö högskola

•	 Synligt läge på Universitetsholmen, nära Malmö 
centralstation.

•	 Inrymt i samma byggnad som andra delar av Malmö 
högskola, bland annat lärarutbildningen. 

•	 Arrangemang för interaktion, exempelvis bokstafett 
och studentgalleri.
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FAKTA
tyP: HögSKoleBIBlIoTeK
år: 2005
var: MAlMö
arKiteKt: dIeneR & dIeneR, FojAB 
(InTeRIöR)
yta: 7 000 M²
anstÄLLDa: 390 peRS
besöKare/år: 385 000 peRS (2012)
öPPettiDer: Mån-ToRS 8-20, FRe 8-17, 
löR 11-16

Malmö högskola grundades 1998 som en 
del i att skapa ett nytt Malmö, ”Kultur- och 
kunskapsstaden Malmö”. Staden hade dittills varit 
en utpräglad industristad. (Läs mer om Malmö 
i omvärldsanalysen Kunskapsstäder, campus & 
miljöer för kreativitet) Idag har Malmö högskola 
ungefär 24 000 studenter och 1 400 anställda. 

Biblioteket inryms i byggnaden Orkanen som 
stod klar sommaren 2005. Åtta år tidigare hade 
det schweiziska arkitektkontoret Diener & Diener 
vunnit den internationell tävlingen. 

Orkanen är en 150 meter lång och 60 meter 
bred kropp bestående av sex sammankopplade 
byggnadsvolymer med innergårdar emellan. 
Byggnaden har en flexibel struktur för att kunna 
användas till olika verksamheter och har takhöjder 
som varierar mellan tre, sex och åtta meter. 
Fasaderna består av stora uppglasade ytor och 
ytor klädda med färgad plåt och räfflade glasskivor. 
Skivorna är dekorerade med ord och fraser på olika 
språk. Bland fraserna finns till exempel citat från 
Malmörapparen Timbuktu.  

Orkanen vann Malmö stads stadsbyggnadspris 
2006 med motivering att byggnaden blivit 
en symbol för Malmö högskola och stadens 
omvandling.

eNtré & omvärld
Stor del av utbildningarna på Malmö högskola 
är lokaliserade till Universitetsholmen väster 
om Malmös centralstation. På Hjälmarekajen 
på Universitetsholmen är Malmö högskolas 
huvudbibliotek inrymt på femte och översta 
våningen. Huset får en naturlig framsida mot 
vattnet, vilket gör att man kan uppleva att den 
enkelt utformade huvudentrén, som är placerad på 
motsatt sida, ligger på baksidan. 

Mer information
http://www.mah.se/Bibliotek/

http://sv.wikipedia.org/wiki/Orkanen_%28byggnad%29

http://malmouniversity.dk/upload/FAKULTETER/LS/
Broschyrer/orkanen_sv_07.pdf

areNa
Högskolan har en uttalad vilja att skapa kontakt 
mellan olika grupper av studenter, anställda, 
lärare och man har därför blandat olika 
funktioner som forskning, grupparbete, enskilt 
arbete, föreläsningar och pauser. Att placera 
biblioteket i samma byggnad som lärarutbildning 
och IT-avdelningen är också ett sätt att skapa 
gränsöverskridande kontaktytor. 

Det finns flera exempel på arrangemang som 
stimulerar interaktion. Biblioteket ordnar 
exempelvis ett par gånger per termin den 
så kallade ”Bokstafetten” då forskare och 
lärare presenterar sina favoritböcker, en 
aktivitet som skapar möjlighet att träffas över 
institutionsgränserna.

I biblioteket finns också två utställnings-
verksamheter; Studenternas galleri och Fokus-
utställningarna. I studenternas galleri kan alla 
studenter på högskolan ansöka om att få ställa 
ut sin privata konstnärliga verk, allt från måleri 
och fotografi till ljus- och videoinstallationer.  
Galleriet är ett samarbete mellan biblioteket 
och studentkåren. Fokusutställningarna riktar 
uppmärksamhet mot aktuella utbildningsprojekt. 
De kan också vara vandringsutställningar 
producerade utanför högskolan som har relevans 
för utbildningarna.

lärmiljöer
Biblioteket omfattar en yta på 7 000 kvadratmeter 
och 700 studieplatser, varav knappt hälften är 
datorarbetsplatser. På Orkanenbiblioteket finns en 
rad service-funktioner som stöttar lärmiljöerna och 
är riktade till studenterna; bland annat studiehjälp 
i Studie-verkstaden, där studenterna får språk-, 
skriv och mattestöd. I biblioteket finns också IT-
support och hjälp i CV-skrivning. 

Sittplatser i biblioteket med utsikt över Västra hamnen, Malmös centrala 
exploateringsområde.  
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exempel 5

nacka forum bibliotek

•	 Annorlunda placering mitt i köpcentrum.

•	 Attraherar kommuninvånarna med tv-
soffa och espressobar i entrén.
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FAKTA
tyP: FolKBIBlIoTeK
år: 2008
var: nAcKA, öSTeR oM STocKHolM
arKiteKt: joHn RoBeRT nIlSSon 
ARKITeKTKonToR 
yta: 1 220 M²
anstÄLLDa: 9 peRS
besöKare/år: 480 000 peRS (2013)
öPPettiDer: Mån-ToRS 8.30-19, FRe 8.30-
18, löR 10-17, Sön 12-17

I samband med att shoppinggallerian skulle rustas 
upp bestämde sig kommunen för att i grunden 
förändra kommunens gamla huvudbibliotek i 
köpcentret Nacka Forum. 

eNtré & omvärld
Bland entréerna till de olika butikerna i gallerian 
Nacka Forum finns entrén till biblioteket. Nacka 
Forum bibliotek är för många en lugn oas utan 
köphets mitt i det stora externa köpcentret. 
Biblioteket innehåller idag också ”Information 
Nacka”, kommunens motsvarighet till 
medborgarkontor.

areNa
Besökarna slussas in i biblioteket i två steg:

1. Först möter besökaren ytor för utställning, 
”teve- och paussoffan” och självservice för in- 
och utlån kopplat till en espressobar.

2. Längre in återfinns själva bibliotekszonen 
med hyllor som delar in rummet och skapar 
ramar för olika ytor med sittgrupper med olika 
uttryck. Här finns också Torget. 

Caféet har enklare försäljning av fika och 
servicefunktioner som attraherar och servar 
besökarna. Caféet har ett utbud av tidningar 
och tv-monitorer med omvärldsbevakning. Här 
kan man mötas kring senaste världsnyheterna 
när intresset för att springa på rean har 
mattats av. Intill caféet finns utställnings- och 
exponeringsytor. Härifrån kan man också nå 
bibliotekets terrass.

Centralt i lokalen finns Torget, en plats för 
möten och evenemang. Här hålls till exempel 
författarbesök och politikerträffar. Mot torgväggen 

Mer information
http://forumbibliotek.nacka.se/web/arena

http://www.jrn.se/index.php/projekt/bibliotek-
forum-nacka/

Tidskriften Arkitektur 2009-4

Biblioteksbladet 02:2011

kan en scen utfomas för framträdanden och 
stora väggmålningar skapas. Här kan man också 
dra ned projektorduken och till exempel ha tv-
spelsturnering.

exPoNeriNg & bokFörvariNg
I samband med att Nacka Forum och biblioteket 
moderniserades valde man att förändra 
organisationen av samlingarna efter besökarnas 
läsvanor. Litteraturen organiseras i fyra olika 
teman: Världen, Lustläsaren, Familj/Fritid och 
Kultur/Nöje istället för det traditionella SAB-
systemet.

koNtorsmiljö & övriga verksamheter
Kontor och lager finns längst in i lokalen och 
är synligt från bibliotekshallen, på så vis kan 
personalen se besökarna och vice versa.

På eNtrePreNad
I borgerligt styrda Nacka kommun har man lagt 
ut biblioteksverksamheten på entreprenad. Det 
så kallade ”Kulturlyftet” innebär ersättning till 
biblioteket utifrån antal utlån, antal besökare och 
öppettimmar. Ett mätbart, enligt många rationellt, 
system, men som också kritiseras för att vara 
ett alldeles för trubbigt instrument för att mäta 
bibliotekets effektivitet. Sveriges författarförbund 
har protesterat och anser att det breda utbudet 
hotas och kvaliteten utarmas.
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exempel 6

högdalens bibliotek

•	 Unikt läge på tunnelbanestation.

•	 Dygnet-runt öppen lounge.
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FAKTA
tyP: FolKBIBlIoTeK
år: 2009
var: HögdAlen, FöRoRT TIll STocKHolM
arKiteKt: Ag ARKITeKTeR
yta: 850 M²
anstÄLLDa: cA 17 HelTIdeR
besöKare/år: 214 000 (2013)
öPPettiDer: Mån-FRe 10-18, löR 11-15, 
loungen: dygneT RunT

Slagorden lyder”Om folket inte kommer till 
biblioteket, låt biblioteket komma till folket”. 
Genom spärrarna passerar 13 000 personer varje 
dag. 

Högdalens bibliotek är det första i raden av 
Stockholms satsningar att placera mindre bibliotek 
i direkt anslutning till tunnelbanan. I Högdalens 
centrum stannar tunnelbanelinje 19 och ett antal 
bussar. 

Konceptet har genomförts på fler platser. Nu 
finns bibliotek även på tunnelbanestationerna 
Östermalmstorg och Bredäng i Stockholm.  

eNtré & omvärld
Biblioteket nås direkt från tunnelbanans biljetthall 
i det ombyggda stationshuset från 1959. I 
byggnaden finns dessutom blomsterhandel, kiosk, 
frisör, konditori, klädaffär med mera. 

Med rulltrappa tar man sig upp genom en cirkulär 
bjälklagsöppning till det nybyggda entresolplanet 
längst upp i byggnaden. En rotunda med referenser 
till Gunnar Asplunds stadsbibliotek på Sveavägen 
i Stockholm. Biblioteket och biljetthallen har 
visuell kontakt genom öppningen och glas i både 
golvbjälklag och väggar. 

Det finns även en entré från torget i Högdalens 
centrum som kritiserats för att vara otydlig och 
svår att hitta till.

areNa
Biblioteket har en blandad besöksgrupp 
som återspeglar upptagningsområdet väl. 
Verksamheten riktar sig till en bred allmänhet, 

Mer information
https://biblioteket.stockholm.se/bibliotek/
högdalens-bibliotek 

Tidskriften Arkitektur 2009-4

men med ett särskilt fokus på barn och 
grundskoleelever. Till allmänheten riktar sig ett 
antal aktiviteter som bokcirklar, språkcafé och 
digital första hjälpen. 

louNgeN
Uppe på biblioteksplanet möts besökaren av 
utsikten över Högdalens centrum och ett förrum, 
loungen. Loungen är bibliotekets pilotverksamhet 
med obemannade öppettider morgon och kväll. Här 
finns läsplatser och dagstidningar, tidskrifter och 
mediaboxar där man kan ladda ner ljudböcker och 
språkkurser.

I biblioteket försöker personalen arbeta på ett 
friare sätt, inriktat på att aktivt möta och guida 
besökaren. 

Dygnet-runt-öppen lounge

Sektion genom stationen och biblioteket
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exempel 7

artoteket

Foto av affisch för artoteket på rinkeby bibliotek 

•	 Låna hem en målning!
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FAKTA
tyP: KonSTBIBlIoTeK
år: 2014
var: TenSTA, RInKeBy, vARBeRg

Artotek - ”en hybrid av det latinska ordet ars, artis 
(konst) och det grekiska teke (låda, förvaringsrum), 
en sammansättning bildad efter mönstret 
pinakotek, bibliotek, diskotek etc” (Kulturrådets 
rapport 1982) 

Artotek 73 (1973) var ett av de första 
konstutlånings-projekten och startades av 
konstnären Hans Carlsson. Konstfrämjandet 
försåg runt femtio bibliotek med grafiska blad för 
utlåning. Senare utökades verksamheten till ännu 
fler bibliotek. Vem som helst, försedd med ett 
lånekort, kunde låna ”kvalitetskonst”.  70-talets 
artotek var ett uttalat folkbildningsprojekt. 

Det aktuella artoteksprojektet 2014 drog igång 
på Tensta konsthall med utställningen ”Tensta 
museum: Rapporter från nya Sverige”. Artoteket 
är ett samarbete mellan Konstfrämjandet, Tensta 
Konsthall, Stockholms Stadsbibliotek och elva 
konstnärer. Artoteket har tunerat runt på flera 
svenska bibliotek, med start på Rinkeby bibliotek 
och senast till biblioteket i Varbergs nya kulturhus 
Komedianten. 

eNtré & omvärld
Konsten i 2014 års Artotek kretsar kring 
offentlighet, eller rätten till offentlighet. 
Intiativtagaren Hans Carlsson reflekterar (på 
Konstfrämjandets hemsida) över behovet av 
gemensamma platser där folk kan träffas, 
diskutera och titta på konst. Ett behov som ökar i 
takt med att flera kulturinsitutioner och bibliotek 
har svårt att locka besökare. Artoteket är ett 
försök att skapa en plats  för diskussion kring 
offentlighetens framtid. 

Mer information
http://konstframjandet.se/projekt/artoteket/om-
artoteket/

http://biblioteksbladet.se/2014/02/06/lana-
konst-pa-biblioteket/#more-8785

exPoNeriNg
Konstverken är både mer traditionell konst som 
grafiska blad och objekt, men även mer samtida 
uttryck som ljudkonstverk i mp3-format och 
performance. 

Konstnärerna som ingår i Artoteket är Sara 
Degerhammar & Mira Eklund, Ingrid Furre, Torsten 
Jurell, Lise Haurum, Malin Holmberg, Anna-Lena 
Jaktlund, Sofia Kråka, Sanna Marander, Carl-Johan 
Rosén och Claes Tellvid. 

Konstverken lånas ut för att kunna tas med hem 
och hänga på väggen eller kanske njutas av i 
trädgården. Alla som kan visa upp ett lånekort kan 
låna med sig ett verk hem i upp till fyra veckor. 

aNdra artotek & utlåN
Det finns fler exempel på konstutlåningsprojekt. I 
Finland, på Hangö Stadsbibliotek, lånas verk ut mot 
en avgift på 10 - 100 euro per månad. 

Region Skånes artotek lånar ut konst till barn och 
unga på Helsingborgs lasarett, Centralsjukhuset i 
Kristianstad och Skånes universitetssjukhus, att ha 
vid sin säng under sjukhusvistelsen. 

Att i organiserad form låna ut kläder har blivit 
populärt. ”Klädoteket”, ”Klädbiblioteket” och många 
andra lånar ut allt från festblåsor till vardagsplagg. 
Många av dem har startats av entusiaster, ofta 
med tanken att man ska kunna odla ett stort 
mode- och klädintresse, samtidigt som man är en 
del av ett hållbart samhälle.

Det finns också bibliotek för verktyg och maskiner, 
ett exempel är Garaget i Malmö som drivs i 
kommunens regi och där man kan låna allt från 
vattenpass till slagborr och tapetborttagare. 

”Litet sågverk, Nordingrå” 1971, exempel på konst som lånas ut. 
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exempel 8

högskolans nya bibliotek, 
högskolan i dalarna

•	 Samlingarna agerar fond till arenan.

•	 Entré till övriga campus görs genom biblioteket.

•	 Digitala samlingar exponeras via skärmar integrerade i 
hyllorna med egenproducerad mjukvara. 
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FAKTA
tyP: HögSKoleBIBlIoTeK
år: 2014
var: FAlun, dAlARnA
arKiteKt: AdepT ARcHITecTS
yta: 3 000 M²
anstÄLLDa: 20 peRSoneR
öPPettiDer: Mån-ToRS 8-20, FRe 8-16.30, 
löR 11-14

När Högskolan i Dalarna skulle ersätta sitt 
otidsenliga bibliotek ville man göra något helt 
nytt. Resultatet vänder på föreställningen om 
biblioteket som en plats där kunskap inhämtas 
under tystnad. 

eNtré & omvärld
Högskolan i Dalarna, med anor från 1880, har 
campus i grannstäderna Borlänge och Falun och 
erbjuder utbildningar inom språk, media, pedagogik, 
industri och humaniora. Det nya biblioteket är 
beläget på Campus Falun och är tänkt att bli det 
nya huvudnumret på området samtidigt som det 
fungerar som entré till omgivande institutioner. 

Vad som tidigare var en överdimensionerad 
parkeringsplats har nu transformerats till en väl 
definierad urban torgmiljö med aktivitetszoner 
och rekreationsområden. Bibliotekets verksamhet 
spiller ut på på torget och bjuder in till en dynamisk 
mötesplats med aktiviteter för studenter, fakultet 
och allmänhet genom öppna föreläsningar, 
språkcaféer och boksläpp.

areNa
Den omgivande topografin utanför byggnaden 
fångas upp med en ramp som sträcker sig genom 
huset i tre plan och omsluter ett centralt atrium. 
Här finns samlingarna och här sker också all 
informationssökning. Bokhyllorna är integrerade 
i väggarna och nås via ramper, trappor och 
gradänger. Detta frigör golvyta i atriet vilket ger 
god plats till föreläsningar, framträdanden och 
utställningar. 

I anslutning till atriet finns också bibliotekets 
café samt bemannade informationsdiskar. Här 
får ljudnivån vara hög och möbleringen erbjuder 
många olika sorters samtal och arbetssituationer.

Mer information
http://www.du.se/Om-Hogskolan/Organisation/
Bibliotek/Hogskolans-nya-bibliotek/

http://www.archdaily.com/511535/dalarna-
media-library-adept/

lärmiljö
Från spiralens centrum radierar sedan passager ut 
till omgivande byggnader på campus. I anslutning 
till dessa finns en rik variation av lärandemiljöer 
med bland annat arbetsplatser för arbete enskilt 
och i grupp, datorarbetsplatser, grupprum, rum för 
ljud och bild samt tysta läsesalar. Ljudvolymen och 
rörelseflöden avtar i intensitet ju längre ut mot 
ytterväggarna man befinner sig.

exPoNeriNg & bokFörvariNg
Tidigt i processen gjordes bedömningen att 
biblioteket förvisso kommer att ha en anseenlig 
samling tryckta böcker, men att dessa inte kommer 
att öka i antal. Istället ser man att det är antalet 
e-böcker som växer snabbast och för att skapa en 
brygga mellan fysiskt och virtuellt har pekskärmar 
som visar ett urval av tillgängliga e-böcker 
placerats i bokhyllorna. Böckerna är sorterade 
utifrån ämnesområden och den egenproducerade 
mjukvaran möjliggör även för personalen att 
snabbt ändra vilka böcker som visas utifrån 
aktuella nyckelord.

koNtorsmiljö & övriga verksamheter
Nya informationsdiskar har placerats ut mitt 
i flödet av människor som går genom atriet 
vilket sänker barriärerna för att ta kontakt med 
de bibliotekarier som för tillfället arbetar med 
kundbetjäning. Övriga personalutrymmen har 
placerats mer avskiljt för att låta personalen arbeta 
ostört.

En bokhylla för e-böcker. Mjukvaran är egenutvecklad. 
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exempel 9

Konstnärligt campus 
umeå universitet

•	 Utbildning och verksamheter som 
riktar sig till allmänheten samnyttjar 
lokaler.

•	 Flexibla rum.

•	 Biblioteket i bakgrunden.
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FAKTA
tyP: unIveRSITeTSBIBlIoTeK
år: 2012
var: uMeå, SveRIge
arKiteKt: HennIng lARSen, WHITe 
yta: cA 3 500 M² (BIldMuSeeT)
besöKare/år: 81 267 BeSöKARe (BIldMuSeeT)

Umeå är Sveriges elfte största stad med 116 000 
invånare. Sedan Umeå universitet invigdes 1965 
har stadens befolkning fördubblats. Idag ses Umeå 
som en av de etablerade svenska studentstäderna. 
Universitetets storsatsning på ett konstnärligt 
campus vid Umeåälvens strand har ambitionen att 
skapa en lärmiljö i världsklass. 

eNtré & omvärld
Umeå växer och med ett antal prestigeladdade 
projekt hoppas man på att fånga omvärldens 
uppmärksamhet och visa en bild av en naturskönt 
belägen kunskapsstad med urbana kvaliteter av 
internationell klass. Konstnärligt campus är ett av 
dessa projekt som syftar till att skapa målpunkter 
längs med älvbrynet och locka ned stadslivet till 
vattnet.

Utöver Arkitekturhögskolan, Designhögskolan 
och Konsthögskolan har man placerat en rad 
andra funktioner med utbildningsanknytning 
på konstnärligt campus som även riktar sig 
till studenter på andra utbildningar, som 
experimentplattformen för Humaniora och 
nya medier HUMlab och inkubatorn Uminova 
Expression. 

Än mer intressant är kanske satsningen på att 
exponera verksamheten för allmänheten och 
att bjuda in övriga samhället att närma sig de 
unika utbildningslokalerna. Det stora dragplåstret 
för detta är Bildmuseet, som utöver att på sex 
våningsplan visa samtidskonst, arkitektur och 
design också arrangerar samtal, temakvällar och 
klasser för skapande. I en sista etapp har även 
en filial till universitetets idrottsförening flyttat 
in och startat gym i en närliggande byggnad och 
omkringliggande utemiljöer har berikats med 
konst och nya sittplatser. Hösten 2014 öppnar 
även Sveriges första så kallade FABlab - en lokal 
öppen för allmänheten med digitala maskiner för 
produktion av prototyper.

Mer information
http://www.umu.se/om-universitetet/campus/
konstnarligt-campus/

areNa
Själva campuset består av en slags megastruktur 
där de olika skolorna och Bildmuseet sticker 
upp som volymer ur ett gemensamt bottenplan. 
Det gör att varje skola får sitt eget hus, men att 
verksamheterna vid behov expanderar ut i de 
korridorer och torg som kopplar de olika husen 
samman såväl inne som ute. Hela byggnaden 
befinner sig i en sluttning och tar med hjälp av 
trappor och gradänger upp nivåskillnaden mellan 
gatan och älven. Dessa används för föreläsningar, 
men också vid utställningar och workshops. 

Själva biblioteksverksamheten har en något 
tillbakadragen roll i Bildmuseet på konstnärligt 
campus, men är placerad i anslutning till 
campusets café, som också är öppet för 
bildmuseets besökare. I anslutning till den 
stora matsalen finns flexhallen -  flexibla 
konferenslokaler som relativt enkelt kan ändra 
både storlek och möblering med hjälp av 
skjutväggar. En hel läktare kan till och med skjutas 
ut från väggen och bli en fullgod hörsal.

lärmiljö
Hela campus präglas av en tanke om skolan som 
ett öppet laboratorium där idéer, utbildningar 
och projekt korsas med varandra och med sin 
omvärld. En robust stomme av polerad betong 
med väggelement av trä och stora glaspartier blir 
en tillåtande scen där studenter kan experimentera 
med form och färg upp till de riktigt stora formaten 
utan att behöva oroa sig för att göra åverkan på 
interiören.

Kritik har riktats mot bristen på helt tysta miljöer. 
Bildmuseets torn med sina nästan sakrala 
utställningshallar med vyer över älvlandskapet hör 
till undantagen. Ambitionen har å andra sidan varit 
att skapa en plats full av liv och rörelse som visar 
upp sig mot omvärlden - vilket man också lyckats 
med.

Flexhallen med infälld läktare i bakgrunden. 
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exempel 10

deichmanske bibliotek/ oslo 
Stadsbibliotek

•	 Samlingarna agerar fond till arenan.

•	 Entré till övriga campus görs genom biblioteket.

•	 Digitala samlingar exponeras via skärmar integrerade i 
hyllorna med egenproducerad mjukvara. 
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Ambitionsnivån för det nya Deichmanska 
biblioteket i Oslo är minst sagt hög. Kanske 
är det platsen bredvid det hyllade operahuset 
som spelar in, men framförallt genomsyras 
projektet av en tro på biblioteket som stadens 
viktigaste kunskapsbärande mötesplats. 
Programförklaringen fastslår bland annat att 
det nya biblioteket skall bli ”det mest innovativa, 
synliga och tillgängliga biblioteket och publika 
platsen i Europa”. 

eNtré & omvärld 
Idag befinner sig Oslos Stadsbibliotek, 
Deichmanske bibliotek i en nyklassisistisk 
byggnad från 1933 som inte längre kan fungera 
för bibliotekets ändrade funktion. Som ett led 
i att stärka stadens expansion mot vattnet 
arrangerades en tävling om ny biblioteksbyggnad. 
Det vinnande förslaget kallas Diagonale och 
anspelar på att de tre byggnadsvolymer som 
utgör biblioteket korsas av diagonala gator för 
fotgängare och blir som genvägar genom kvarteret. 
Diagonala siktlinjer och ljusschakt mellan samtliga 
våningsplan är ett annat designgrepp som knyter 
an till namnet. Man har dessutom velat skapa 
diagonala visuella kopplingar mellan insida och 
gata.

Det nya bibliotekets placering mellan 
centralstationen och operahuset ger det ett verkligt 
centralt läge, men för att säkerställa en trogen 
kundbas planeras också ett stort studentboende, 
verksamhetslokaler och kontor i direkt anslutning 
till biblioteket.   

areNa 
En av de största målsättningarna med det nya 
biblioteket är att attrahera nya användargrupper 
som idag inte aktivt nyttjar stadens bibliotek. 

Mer information
http://blogg.deichman.no/nyedeichman/
files/2010/09/Deichman-presentation-in-
english-170910.pdf

Strategin är att satsa på både bredd och djup 
och erbjuda något av kvalitet för alla. Omsatt i en 
byggnad är resultatet ett hus som organiserar 
sig kring ett centralt ljusschakt med visuella 
kopplingar mellan våningsplanen. Dessa fylls i 
sin tur med en rad specifika funktioner utifrån ett 
antal temaområden.

Entréplan är en navigationspunkt. Här ges 
besökare ”smakbitar” från inte bara det biblioteket 
har att erbjuda, utan även hela Oslo. Här ligger 
också husets restaurang. En våning ner finns både 
biograf, auditorium för 250 personer och en bar. 
Här lagras också den historiska boksamlingen 
tillgänglig för självbetjäning.

lärmiljöer 
Den andra våningen har berättandet i centrum 
och rymmer romaner från hela världen, men också 
café och uteservering, samt upplevelseområde för 
barn. Plan tre innehåller nya medier och teknik 
samt kommer utrustas med digitala verkstäder 
och ett särskilt område för populärkultur. På plan 
fyra står kunskapen i fokus med experiment- 
möjligheter ”för att i praktiken kunna utforska ny 
kunskap”. Här finns också kurs- och grupprum och 
en digital verkstad tillgänglig för alla som vill skapa 
eller dela med sig av egna idéer. Plan fem är den 
tysta zonen i biblioteket, med läsesalar och rum 
för koncentration. Här finns också fackböcker och 
den ursprungliga Deichmanska samlingen samt 
släktforskning. 

FAKTA
tyP: STAdSBIBlIoTeK
år: 2018
var: oSlo, noRge
arKiteKt: ATelIeR oSlo & lund HAgeM 
ARKITeKTeR
yta: 18 000 M²

Olika aktiviteter på olika plan

5. Fördjupning

4. Experiment

3. Ljud, bild och spel

2. Berättande

1. Orienteringstorg

-1. Plenum
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exempel 11

århus nya Stadsbibliotek, 
doKK1/urban Media Space

•	 Byggnaden nås från många entréer -en  
direkt från spårvagnen som stannar under 
byggnaden.

•	 Den flexibla, multifuntionella media-rampen 
sträcker sig genom hela byggnaden.
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FAKTA
tyP: STAdSBIBlIoTeK
år: SluTeT Av 2014
var: åRHuS, dAnMARK
arKiteKt: ScHMIdT HAMMeR lASSen 
ARcHITecTS
yta: 23 000 M²

DOKK1 är placerat i korspunkten mellan olika stråk 
i den innersta delen av den sprickformation som 
utgör Århus kajkant. I och med det nya biblioteket 
leds århusborna närmre vattnet och hamnen 
återtas av stadens invånare. Byggnaden beskrivs 
som ett urbant torg med ett skyddande klimatskal. 
Visionen är en byggnad utan barriärer, utan 
visuella gränser och med god överblickbarhet och 
insyn utifrån.

Efter att danska arkitektkontoret Schmidt Hammer 
Lassen tog hem tävlingsvinsten startade de 
en dialogprocess. Den innehöll en omfattande 
dialog med brukarna samt en reklam och 
informationskampanj där man också bjöd in t ex 
skolor och grannar. 

Ett redskap man använde sig av var att arbeta med 
”personas” för att fånga in olika typer av besökares 
behov och önskemål. Processen ansågs lyckad 
och fick utmärkelsen till ”Best collaboration award 
2012”. 

eNtré & omvärld
Ett fokusområde i projektet har varit tillgänglighet 
till byggnaden, att uppmuntra och underlätta för 
människor att ta sig till byggnaden. Fotgängare 
når byggnadens olika nivåer utifrån via hissar, 
trappor, rulltrappor och ramper. Man möter 
byggnaden direkt från spårvagnen som stannar 
under byggnaden i markplan. Ett automatiserat 
parkeringssystem i flera våningar gör det enkelt 
även för den som är bilburen. 

 

areNa
Inne i biblioteket finns mediarampen, en 
multiflexibel yta i ”mediaspace”. Mediarampen 
sträcker sig genom hela byggnaden,  från den 
ena fasaden till den andra, med utblickar i båda 
riktningar. Rampen består av fem plana ytor som 

Mer information
http://www.urbanmediaspace.dk/dokk1 

http://web.zhbluzern.ch/LIBER-LAG/PP_LAG_14/
Thursday/4_Do_Tinaztepe_Lag_2014_SHL-
140508.pdf

förbinds med varandra genom ramper och trappor. 
Mediarampen kan innehålla olika scenarion, 
Schmidt Hammer Lassen beskriver fem av dem:

 • De plana ytorna delas av ifrån varandra 
med hjälp av exempelvis draperier, 
ljussättning och möbler och varje avsats 
innehåller en aktivitet.

 • Hela ytan används för utställning.

 • Hela ytan med sina plana delar, steg och 
ramper används som en hörsalsgradäng vid 
föreläsningar, filmvisning och konserter.

 • De plana ytorna organiseras med skärmar 
och möbler, exempelvis med valbås vid val, 
bord och stolar för debatter och möten

 • långbordsdukning till exempel för julfest.

I entrézonen finns kiosker för längre och kortare 
projekt/kampanjer som är öppna för allmänheten 
att ta i anspråk. 

lärmiljöer
Biblioteket jobbar aktivt med att erbjuda en 
variation av studieytor för att attrahera olika 
målgrupper i olika situationer:

 • Telefonhytt, 1 pers

 • Studieceller, 1-10 pers

 • Mötesrum, 6-20 pers

 • Lab med köksfaciliteter, 6-25 pers

 • Tyst läsesal, ca 50 pers

Man har arbetat med att dela in lokalen i olika 
ljudzoner, det finns även zoner där man får föra en 
del oväsen. Byggnaden är särskilt välkomnande 
för barn och delar av ytan är avsedda för dem. 
Filosofin att ju tidigare barn börjar använda 
bibliotek desto mer kommer de besöka dem som 
vuxna.  

Spårvagnen stannar under DOKK1.



exempel 12

sibeliusakademins bibliotek, 
i Musikhuset i helsingfors

•	 Anpassat till andra typer av samlingar än 
traditionella bibliotek. ”Lyssningsbås” 
och videorum för att kunna ta del av 
musiksamlingarna. 
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FAKTA
tyP:  HögSKoleBIBlIoTeK
år: 2011
var: HelSIngFoRS, FInlAnd
arKiteKt: lpR-ARKKITeHdIT
yta: 1 056 M² (MuSIKHuSeT 38 500 M²)
anstÄLLDa: 12 peRS
besöKare/år: 39 000 peRS (2012)
öPPettiDer: Mån- FRe 10-16

Musikhuset är ett nytt koncertcentrum (från 2011) 
med ambition att också vara en mötesplats. Här 
samlas tre musikinstitutioner under ett tak. De 
tre delarna består av Helsingfors stadsorkester, 
Radions symfoniorkestern och Sibeliusakademin, 
en del av Helsinki University of the Arts.

Musikhuset är ett monument bland flera andra 
i centrala Helsingfors. Byggnaden är granne 
med konstmuseet Kiasma, riksdagshuset och 
Finlandiahuset. En ikon för Helsingfors musikscen. 
Huset är ritat av LPR Arkkitehdit som vann 
arkitekttävlingen. Med sitt förslag baserat på ett 
antal volymer som omsluts av ett skal av glas och 
koppar. 

Biblioteket är ett specialbibliotek för musik och ett 
forskingsbibliotek som sedan 1980 är öppet även 
för allmänheten.  Även om biblioteket bara har 
några få år på nacken pratar man här om ungefär 
samma förändringar som de flesta andra bibliotek 
idag; digitalisering, gallring av samlingar och plats 
för fler studieplatser. 

eNtré & omvärld
Biblioteket hade fått en undanskymd plats i 
byggnaden, i två plan under marknivån, med 
begränsat dagsljus från ett stort glasparti i 
fasaden högt ovanför. Om byggnaden som helhet 
har stor attraktionskraft och lätt för att locka 
allmänheten med sin transparensen, sitt läge i 
stan, de tre entréerna och ett café med terrass i 
soligt läge, får biblioteket mindre uppmärksamhet. 
Sitt undanskymda läge till trotts hör hälften av 
bibliotekets besökare till allmänheten. 

lärmiljöer
På det nedre planet finns utlåninggsdisk, allt 
utlåningsbart material och lyssnarplatser där 

Mer information
http://www.musiikkitalo.fi/sv/services/bibliotek

http://www.ark-lpr.fi/reference/helsingin-
musiikkitalo/

man kan sätta på sig lurar och sitta och lyssna på 
bibliotekets samlade verk. Det inspelade materialet 
är endast tillgängligt i bibliotekets lokaler. 

På det övre planet finns en tyst läsesal, ytterligare 
stationer för att lyssna på musik och tre rum 
för filmvisning. Vem som helst kan sätta sig 
och titta på operaföreställningar och andra 
videoproduktioner i något av de bokningsbara, 
fönsterlösa videorummens sköna soffor.  

exPoNeriNg & bokFörvariNg
Bibliotekets samlingar av noter och böcker är en 
nödvändig stomme för undervisning och forskning 
vid Sibeliusakademin och de innehåller samlingar 
av tonsättares samlade verk och antologier. 
Biblioteket prenumererar också på runt 180 
musiktidningar. 

För att samla ljudmaterial krävs andra system 
än för böcker. I Musikhusets bibliotek har man 
särskilda hurtsar för CD och DVD-skivor. Smarta 
arkivlådor som rymmer mängder av CD- och 
DVD-skivor, enheterna är dessutom inte högre 
än att man ser över dem, vilket är en stor fördel 
då det är skönt med överblick trotts de kompakta 
samlingarna.

koNtorsmiljö & övriga verksamheter
Personalens arbetsplatser ligger på det 
andra planet i direkt anslutning till den öppna 
biblioteksytan. Det är mindre rum som är helt 
uppglasade mot de som vistas utanför. Besökare 
och personal i bibliotekshallen ser vem som finns 
på plats även i de enskilda rummen.  

Inifrån biblioteket
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exempel 13

Sheffield Hallam university, 
Adsetts learning Resource centre

•	 ”Learning Centerns moder” -tidigt Learning 
Resource Centre med väl utformade lärmiljöer 
som hunnit utvärderas och förbättras.



 omvärldsanalys: framtidens bibliotek               39

FAKTA
tyP: unIveRSITeTSBIBlIoTeK
år: 1996/2010
var: SHeFFIeld, englAnd
arKiteKt: AlexI MARMoT ASSocIATeS (2010)
öPPettiDer: dygneT RunT TeRMInSTId, 
Mån-löR undeR lov

Adsetts Learning Resource Centre (LRC) öppnade 
1996 och är ett resultat av en vision om ett 
”universitetsbiblioteket för 2000-talet”. Ett 
ökande antal studenter, den kraftiga utbyggnaden 
av elektroniska resurser och förändrad pedagogik 
drev fram en ny typ av miljö. 

Sheffield Hallam University är stadens nya och 
unga universitet sprunget ur sammanslagningen 
av flera lokala högskolor på 1990-talet. University 
of Sheffield är ett av Storbritanniens klassiska och 
historiska universitet. De två universiteten verkar i 
samexistens, men har inget egentligt samarbete. 

Sheffield Hallam University (SHU) är Stor-
britanniens fjärde största universitet med mer än 
33 000 studenter och 4 400 forskare/lärare. 

Universitetet som omvandlades från polytechnic 
till universitet 1992 i samband med att det brittiska 
utbildningssystemet reformerades är fördelat på 
två campus i staden. 

På City Campus, i direkt anslutning till Sheffields 
tågstation, ligger Adsetts Learning Resource 
Centre. Även om LRC menar att man är öppen 
för allmänhet och vill vara tillgänglig så får 
man konstatera att det främst vänder sig till 
universitetets studenter och att entrén är 
mycket dold. Universitetet i övrigt har ett urbant 
sammanhang men detta är inget som LRC 
utnyttjar. 

learNiNg CeNtreNs moder
Visionen för Adsetts LRC var att föra samman de 
traditionella boksamlingarna med mediasamlingar, 
databaser, datornätverk och ”the Learning and 
Teaching Institute”  (det universitetsgemensamma 
pedagogiska stödet till lärarna). Under projektet 
stod det klart för de inblandade att vad de önskade 

Mer information

http://www.shu.ac.uk/services/sls/learning/

Artikel i New Review of Academic Libraianship, ”A 
Study Exploring Learners’ Informal Learning Space 
Behaviors, Attitudes, and Preferences,” Deborah 
Harrop (2013)

skapa inte gick att finna någon annanstans i 
världen, utan konceptet är unikt och brukar ofta 
nämnas som ”Learning Centrens moder”. 

En viktig konsekvens var hur man omdefinierade 
bibliotekariernas roll från den traditionella till ett 
mer utåtriktat stöd för studenterna i kunskaps- 
och lärprocessen.

Mellan 2006 och 2010 har ett upprustning- och 
ombyggnadsprojekt ägt rum. LRC har byggts till 
och interiört har det mesta avseende inredningen 
förändrats. (Se nästa uppslag.) Arkitekt för 
ombyggnaden var Alexi Marmot Associates.

lärmiljöer
Centret erbjuder en varierad miljö med 
grupprum, tysta läsesalar, öppna ytor och 
café. Grupparbetsytorna är dynamiska och 
ommöbleringsbara, med lösa stolar och bord, 
för att enkelt kunna anpassas för en specifik 
studentgrupps storlek och behov. Det är utrustat 
med många eluttag, nätverk och har utlåning av 
bärbara datorer. 

Inför ombyggnaden av LRC genomfördes en 
ambitiös studie av användarnas (främst studenter 
inom grundutbildningen) vanor, rörelsemönster och 
synpunkter på det befintliga Learning Resource 
Centret. 

Hundratals kortintervjuer och beteendestudier 
gjordes av en Learning Resource Centre 
Redevelopment Group. Detta ledde till att 
man utvecklade ett antal frågeställningar vilka 
presenteras i ”A Study Exploring Learners´ 
Informal Learning Space Behaviors, Attitudes, 
and Preferences”  (se ”Mer Information”). Den 
innehåller en typologi med nio preferensattribut för 
lärmiljöer:

Adsetts utifrån 
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Nio PreFereNsattribut För lärmiljöer:

1. Destination: Vart studenter går för att 
studera. Viktigt är närhet mellan olika 
typer av ytor, varierade ytor och funktioner, 
exempelvis skrivare. Studenterna är mobila 
och flyttar gärna runt mellan olika platser. 
Mycket självstudier sker hemma och delar 
av centret bör vara mer hemlika, med mjuka 
möbler och tillgång till förfriskningar.  

2. Identity: En ytas atmosfär och upplevelsen 
av hur den ska användas. Platser bör utstråla 
en anda, exempelvis ”avslappnad och 
informell” eller ”sorl och aktivitet”.  En yta ska 
helst vara så tydlig att den berättar om hur 
den kan användas utan skyltar och regler. 
Många platser har multipla identiteter, men 
det är också viktigt att platsen lever upp till 
förväntan, ofta i relation till tysta ytor.

3. Conversation: Kommunikationen ses viktig 
både ur inlärnings- och socialt perspektiv. 

LRC ska inte vara en tyst byggnad, samverkan 
ska få brusa. Den vanligaste formen av 
kommunikation/grupparbeten är om par 
(58 %). Platser designas därför särskilt för 
tvåpersonsgrupper och större grupper.

4. Community: Vikten av att känna 
sammanhang och gemenskap. En delad 
studiemijö upplevs motiverande. Delade 
lärmiljöer stödjer studierelaterade 
diskussioner, både planerade och oplanerade.  

5. Retreat: Preferenser för avskildhet och 
tysta studier. Behovet av platser där andra 
exempelvis inte ser vad man arbetar med. 
Kan vara enskilda rum eller ett lugnare hörn 
i ett större öppet rum. En del studenter vill 
sitta enskilt och tyst, andra arbetar hellre med 
enskilda uppgifter tillsammans med andra 
studenter i en mer vibrerande miljö. 

6. Timely:  Tillgång till både ”drop in”och 
bokade studieplatser. Alla sorters miljötyper 
ska finnas bokningsbara. Studiemiljön 

används både för längre sessioner och korta 
stunder mellan andra aktiviteter. 

7. Human factors: Handlar om betydelsen av 
ergonomi, ljus, ljudnivåer, klimat, ventilation 
etc. Allt från att få plats att sprida ut 
materialet på bordet till önskan att kunna 
tittat ut genom ett fönster och dagsljus. 

8. Resources: Tillgången till IT-resurser är 
viktig för de flesta användarna. Arbete med 
mer utrustning som fasta skärmar, laptop, 
smartphone, böcker och anteckningsblock 
kräver mer plats. Att ha enkel tillgång till 
olika resurser var en viktig anledning för 
användarna att gå till LRC.  

9. Refreshments: Möjligheten att kunna 
äta och dricka inom LRC gör miljön mer 
attraktiv. Kall mat och dryck är tillåtet vid 
studieplatserna. På Adsetts har något café 
inte funnits tidigare så studenterna upplever 
det positiv att inte behöva lämna byggnaden 
för att äta och dricka. 

Entrén utan fokus på tryckt media. 
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Vad gäller studieplatser ledde undersökningarna 
och analysen till ett ökat fokus på studieplatser 
som inte är helt tysta och avskilda och inte heller  
helt öppna och avsedda för grupparbeten, utan på 
alla sorters platser däremellan. Man utvecklade ett 
bredare utbud av platser som med olika kvaliteter 
bidrar till variationen på studieplatser. 

De tidigare helt öppna ytorna delades in i semi-
avgränsade zoner. Dessa zoner har fått specifika 
inredningar och teman avsedda för olika scenarion 
för samverkan. Enskilt arbete och arbete i mindre 
grupper sker numera ofta ”tillsammans” i den 
betydelsen att det sker i närheten av/parallellt 
med, varandra- inte nödvändigtvis vid samma 
bord. 

Ungefär 1/3 av platserna är på olika sätt enskilda, 
1/3 grupprum eller mötesplatser och 1/3 är 
utforskar ”working alongside”  (enskilt eller 
gemensamt arbete i någon slags relation till andra, 
men inte arbete i grupp). Ombyggnaden hanterade 
också ljudproblem i byggnaden. Genom att 
ljudabsorberande rumsligheter och avgränsningar 
byggdes på strategiskt utvalda platser i den öppna 
vertikala kommunikationszonen. 

Visuellt öppnades kommunikationszonen upp 
med glasräcken för att utnyttja dagsljuset bättre 
och ge en bättre överblick i byggnaden. En annan 
enkel, men viktig, förbättring var att kraftigt förtäta 
eluttagen. Alla arbetsplatser ska ha minst två 
uttag, men man vill inte använda el i luckor i golvet, 
utan dessa placeras istället i möbler och väggar i 
anslutning till studieplatserna. 

Olika typer av studiemiljöer i Adsetts Learning Resourse Center
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exempel 14

library of birmingham

•	 Centralt i staden på samma torg som flera andra 
kulturinstitutioner.

•	 Delar entré med intilliggande teatern ”The Rep”. 

•	 En amfieteater på torget, ihopkopplad med 
biblioteket fungerar som samlingsplats/
utomhusscen. 

•	 Spännande musikavdelning med flygel att 
provspela stycken på.
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Visionen för projektet var att bli Storbritanniens 
svar på Seattlebiblioteket (se exempel nr 23) 
och 2013 stod Europas största folkbibliotek 
klart. Ambitionen är att sätta en ny standard för 
2000-talets bibliotek och skapa en exceptionell 
resurs för lärande, information och kultur.  
Arkitekten Francine Houben på Mecanoo kallar det 
”people’s palace”.

Birmingham är Storbritanniens näst största stad 
med en miljon invånare. Biblioteket är en satsning 
från staden och en del i att vitalisera Birmingham 
som tidigare främst varit en industristad. 

Det nya biblioteket är ritat av det holländska  
arkitektkontoret Mecanoo och den 35 000 
kvadratmeter stora byggnaden rymmer utöver 
bibliotek för barn och vuxna ett studiecenter, 
ett musikbibliotek, utställningshallar, café- och 
loungeutrymme, ett auditorium med 300 platser 
samt, något förvånande, en vårdcentral.  

Shakespeare har en central roll i Birmingham 
och ett rum från sent 1800-tal, byggt i åtanke av 
1700-tal, har demonterats och återskapats i ett 
”Shakespeare memorial room”.

Alla stadens konst- och kulturinstitutioner drivs 
av stiftelser och ideella organisationer, frikopplade 
från den offentliga förvaltningen. Fördelar sägs 
vara mindre offentliga utgifter och enklare 
tillgång till externa finansiärer. Nackdelar som 
bibliotekschefen ser är det stora ansvar som förs 
över till en privat styrelse och risker i förhållande 
till den demokratiska kontrollen. 

Den ekonomisk situationen har lett till att 
stasdelsbiblioteken har förlorat resurser. En 
offentlig debatt har blossat upp om de lokala och 
de centrala behoven och om nyttan med ett nytt 
stort och påkostat centralbibliotek. 

eNtré & omvärld
Biblioteket ligger i stadens centrum, granne med 
ett nytt internationell kongresscenter och flera 
stora kulturinstitutioner. Bland annat ett mediatek 
med fri tillgång till ett nationellt filmarkiv samt 
utställningsytor som kan exponera värdefulla (och 
tidigare magasinerade) samlingar och verk.

Biblioteket delar entréer, studiescener, bar, 
restaurang, och andra faciliteter med Birminghams 
största teater ”The Rep”. Detta ger nya samarbets-
möjligheter och större potential att hålla liv i och 
öka kvaliteten inom olika verksamheter. Biblioteket 
och teatern marknadsför varandra och samordnar 
vissa programverksamheter. 

areNa
På den samlande platsen, Centenary Square som 
omges av av de olika kulturinstitutionerna, har 
man skapat en utomhusarena, en amfietetater där 
en variation av framträdanden hålls. Andra tider 
är det en plats att stämma träff vid, koppla av och 
titta på folk. 

lärmiljöer
Som de flesta samtida bibliotek har stor vikt lagts 
på digitala tjänster, digital display av innehåll, 
möjligheter till uppkoppling och arbetsplatser med 
fast datorstöd. 

Biblioteket är välbesökt och att hitta en ledig läs- 
eller studieplats eller ett grupprum är ofta svårt, 
bibliotekets storlek till trotts. 

På musikavdelningen har man tagit ut svängarna 
och erbjuder en topputrustad musikstudio. En stor 
samling av noter och partitur har lett till att man 

FAKTA
tyP: STAdSBIBlIoTeK
år: 2013
var: BIRMIngHAM,  englAnd
arKiteKt: MecAnoo 
yta:  35 000 M²
anstÄLLDa: 175 peRS
besöKare/år: 2 500 000 peRS
öPPettiDer: Mån- FRe 8-20, löR 9-17,  
Sön 11-16

Mer information
http://libraryblog.birmingham.gov.uk/

http://en.wikipedia.org/wiki/Library_of_
Birmingham

http://www.mecanoo.nl

Biblioteksbladet 2012-4, s 27-29:  http://
biblioteksbladet.se/wp-content/
uploads/2012/05/Bilioteksbladet-4.pdf
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Tvärsnitt genom Library of Birmingham



 omvärldsanalys: framtidens bibliotek               45

också tillhandahåller ett antal övningsrum med 
pianon där mindre ensembler kan provspela sig 
igenom samlingarna.

exPoNeriNg & bokFörvariNg
Mitt i byggnaden finns en stor rotunda klädd 
med välvda hyllsektioner med böcker, inte helt 
olikt Gunnar Asplunds stadsbibliotek i Stockholm. 
Bibliotekschefen säger att bokrotundan främst 
har ett symbolisk betydelse, värdefulla samlingar 
inryms i andra lokaler där de höga krav som är 
nödvändiga för att på bästa sätt bevara dem kan 
uppfyllas. Framtidens källor ser man främst som 
digitala. 

Resterande samlingar finns i en av de övre 
volymerna. Ofta placeras de stora magasinen i 
källaren, men man har resonerat som så att då 
kunde de lika gärna placerats utanför staden. Ska 
de finnas i dyra lokaler i staden ska de också synas 
som en betydande volym i byggnaden.

Byggnaden har flera terrasser och på den störtsa 
har man anlagt en pedagogisk trädgård med olika 
typer av nyttoväxter. Ett sätt att samla och visa 
upp levande växtlighet.

koNtorsmiljö & övriga verksamheter
I samband med flytten till det nya biblioteket 
gjordes en omorganisation av personalen. 
Tidigare jobbade man i egna avdelningar och 
specialområden utan vare sig intern eller 
extern samverkan. Nu är ledning, styrning 
och marknadsföring samordnad och endast 
ett fåtal experter i personalen är kopplade till 
olika fackområden. Merparten av personalen 
jobbar istället ”pool-baserat” med roterande 
arbetsschema för olika funktioner. Merparten har 
inte heller fasta arbetsplatser.

MusikavdelningenPedagogisk terrass med rik variation av växter Flygfoto av Library of Birmingham och intilliggande kulturinstitutioner

Konsert på amifieteaterns scen
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exempel 15

Alan gilbert learning 
commons (Aglc), 
The university of 
Manchester library

•	 Studenter delaktiga i hela designprocessen.

•	 Öppet dygnet runt alla dagar i veckan.

•	 Teknik integrerat i hela huset.
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FAKTA
tyP: leARnIng coMMonS, unIveRSITeT
år: 2012
var: MAncHeSTeR, englAnd
arKiteKt: SHeppARd RoBSon
yta: 5 400 M²
besöKare/år: 970 000

Alan Gilbert Learning Commons är en prisbelönt 
lärmiljö som rankas som en av de främsta i 
Storbritannien. Bakom framgången ligger ett 
nära samarbete med studenterna genom hela 
processen och en stark vision om att skapa ett hus 
som på alla tänkbara sätt uppmuntrar till studier.

eNtré & omvärld
University of Manchester är ett statligt 
forskningsuniversitet i huvudsak beläget på ett 
campus vid Oxford road i centrala Manchester. 
Universitetet har 39 000 studenter och 10 400 
anställda vilket gör det till det största lärosätet 
i Storbritannien. Man har det största antalet 
sökande studenter och universitetet rankas högt 
av arbetsgivare och rekryterare.

Alan Gilbert Learning Commons slog upp sina 
dörrar 2012, men är resultatet av en lång process 
där studenterna har varit delaktiga i allt från 
övergripande koncept, design av möbler och 
interiörer till tekniska system - till och med val av 
kaffe!  

Centret ligger längs den trafikerade Oxford road 
och en fasad möter gatan direkt mot trottoaren. 
På övriga sidor är huset omgivet av park med 
gräsmattor och sittplatser. Den stor platsen som 
vätter in mot campusområdet används vid större 
sammankomster som examinationer. WiFi i hela 
parken gör den till en populär plats för studier och 
sociala aktiviteter på soliga dagar.

areNa
Alan Gilbert Learning Commons ligger längs med 
ett väl trafikerat stråk på campus och placeringen 
gör det till en välbesökt hub för studenter och 

Mer information
http://www.library.manchester.ac.uk/aboutus/
locationsandopeninghours/learningcommons/     

http://www.theguardian.com/higher-education-
network/2014/feb/18/winner-university-of-
manchester-facilities-project

lärare. Bottenvåningen, som rymmer ett populärt 
café, är dessutom helt öppen för allmänheten.  

Arbetet med studentrepresentation genom 
hela processen för att förankra uppfattningar 
om beteenden, behov och preferenser har gett 
resultat. Enligt mätningar av nöjdehetsgrad 
(National Student Survey - NSS) ger studenterna 
huset översvallande höga omdömen (över 91% 
tillfredsställelse med lokalerna) och svarar i 
djupintervjuer att de gärna använder huset och 
att de känner stolthet över det. Många uppger 
också att de känner sig sedda av universitetet som 
med byggnaden tillgodoser såväl behov av goda 
studiemiljöer som en plats att umgås med vänner.

lärmiljöer
Huset är öppet dygnet runt alla dagar i veckan för 
den som har passerkort till de övre våningsplanen.  
Väl inne finns över 1 000 flexibla studieplatser, 
400 fasta datorer, låsbara skåp för laddning av 
datorer, 30 bokningsbara mötesrum utrustade med 
whiteboard och skärmar samt ett särskilt Skype-
område med datorer utrustade för videosamtal.

Rörelsekänsliga skärmar integrerade i väggarna 
fungerar som informationstavlor. Dessa visar inte 
bara information och nyheter, utan används av 
studenterna som orienteringskartor på campus 
och för att boka grupprum och datorplatser.

Alla sorters kablar som kan behövs för att ansluta 
till den fasta teknikstrukturen kan lånas med 
lånekort och på samtliga våningsplan finns 
stationer med skrivare som även kopierar och 
scannar.

Bildskärmen i fasaden visar såväl konstverk som nyheter och liverapportering.
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exempel 16

Tu delft library

•	 Byggnadens tak som park och mötesplats.

•	 Nyskapande idéer kring effektivisering och 
utnyttjande av ytor.
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FaKta
tyP: unIveRSITeTSBIBlIoTeK
år: 1998
var: delFT, nedeRländeRnA
arKiteKt: MecAnoo
yta: 15 000 M²
anstÄLLDa: 92 HelTIdeR
besöKare: ~250 000 peRS/åR
öPPettiDer: 8-24, TenTApeRIodeR: 8-02 

Technische Universiteit Delft är Nederländernas 
äldsta och största tekniska universitet. Det har 
åtta fakulteter, 16 000 studenter, 2 600 forskare/
lärare, 2 000 doktorander och 2 000 personer som 
arbetar tekniskt och administrativt.

Biblioteket stod klart 1998 och är en formstark 
byggnad ritad av det nederländska arkitektkontoret 
Mecanoo. Ett kraftfullt element är den gräsklädda 
kullen som utgör både tak och fasad. Det är som 
om man tagit tag i gräsmattan och dragit upp den 
för att stoppa in biblioteksfunktionen inunder. 
De nya fasaderna som bildar klimatskärm är 
uppglasade och i mitten finns en stor konformad 
volym som också utgör ljusschakt.

Från början gavs biblioteket ett relativt traditionellt 
innehåll med boksamlingar, tysta och öppna 
läsplatser utan särskilt IT-stöd. Redan efter 
10 år upplevdes miljön som föråldrad och 
universitetet fattade det relativt dramatiska 
beslutet att göra om hela bibliotekets insida och 
konvertera biblioteket till ett Library Learning 
Centre. Man arbetade med personas för att fånga 
upp olika brukargrupper. Även om böckerna och 
boksamlingarna även nu dominerar intrycket, har 
möblering och innehåll gjorts om för att tydligare 
stödja studenternas lärprocess.  

eNtré & omvärld
Universitetet var från början beläget i centrala 
Delft, men på 60-talet påbörjades förflyttningen till 
ett externt campusläge i utkanten av staden. Den 

Mer information
http://architectuurfocus.ugent.be/default.
aspx?ref=AEAAAD&lang=EN

http://www.library.tudelft.nl/en/

sista universitetsbyggnaden som lämnades i den 
historiska delen av Delft var universitetsbiblioteket, 
som sedemera omlokaliserades till en ny byggnad 
mitt på campus. Biblioteket ska utstråla den 
”campus-atmosfär” som hela universitetsområdet 
har. Den gräsbeklädda kullen är en populär 
plats där man möts över institutions- och 
professionsgränser. Närmsta Gatan intill 
biblioteket har dessutom omvandlats till park.

lärmiljöer
I stället för en tyst miljö för enskilda eller viskande 
parstudier är biblioteket numera variationsrikt 
inrett med allt från olika grupprum, platser för 
grupp- och parstudier till tysta platser och café 
utrustat för att stödja användandet av bärbar 
dator och andra elektroniska verktyg, en självklar 
del av studenternas arbete. Biblioteket är nu en 
social plats där studenterna kan mötas, umgås 
och studera. Forskarnas behov av biblioteket som 
fysisk plats har minskat dramatiskt. I stället ställer 
de allt högre krav på elektroniska resurser och 
tillgången till dessa. 

I och med de senaste uppdateringarna av 
biblioteket har man, för att bättre samutnyttja 
ytorna och tillgodose behovet av projektrum 
för studenter, gjort de anställdas arbetsrum 
tillgängliga som projektrum för studenter efter 
kl 17. Detta samtidigt som bibliotekariernas roll 
förändrats till att vara ett stöd för studenternas 
kunskapsvärdering och informationssökande, 
snarare än att expediera 
lån och administrera 
boksamlingarna.
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exempel 17

Freiburg university 
library

•	 Universitetsbibliotek mitt bland 
kulturinstitutioner i den gröna stadens 
centrum.

•	 En skala av studiemiljöer från ”tyst och 
enskilt” till ”samarbete och interaktion”.
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FAKTA
tyP: unIveRSITeTSBIBlIoTeK
år: 1978/2014
var: FReIBuRg, TySKlAnd
arKiteKt: degelo ARcHITeKTen
yta: 41 700 M²
anstÄLLDa: 175 peRS
öPPettiDer: 24/7

Freiburg är intressant för sin tydliga miljöprägel. 
(Läs mer om staden Freiburg i omvärldsanalysen 
”Kunskapsstäder, campus & miljöer för 
kreativitet”). Freiburg var den första staden i 
Tyskland med fler än 100 000 invånare som på 
90-talet fick en borgmästare från Die Grünen 
(tyska miljöpartiet). Därefter har man gjort en hel 
del för att bli den ”grönaste” kunskapsstaden 
i landet. Bland annat fattade man 1992 beslut 
om att inte ge bygglov till några projekt som 
inte är lågenergibyggnader. Utöver det har man 
beslutat att centrala Freiburg från 2015 enbart 
ska vara tillgängligt för fotgängare, cyklister och 
kollektivtrafik.

Freiburgs universitet bildades 1457 och har idag   
23 000 studenter och 6 500 anställda. 

Freiburgs universitetsbibliotek är ett av de största 
i Tyskland. Det har inrymts i en byggnad från 1978 
som för några år sedan var i mycket dåligt skick. 
Delar av fasaden trillade av och energikostnaderna 
var mer än 10 miljoner euro per år. Utöver de 
tekniska aspekterna var biblioteket byggt efter 
70-talets krav och hade för få studieplatser. Man 
bestämde sig att göra något radikalt.

Omvandlingsprocessen startade 2010 med 
workshops. Man fattade beslutet att klä in den 
gamla byggnaden i ett nytt skal. Dessutom tog 
man bort delar av bjälklagen för att kunna skapa 
den oregelbundna formen och fasaden. Det nya 
biblioteket ska stå klart under 2014. Man har fyra 
tydliga mål med projektet:

1. Reducera energiförbrukningen med 65%    

2. Öppet 24/7 samt ökad självservice.

3. Mångfald av lärandemiljöer.

4. Modern ICT-infrastruktur (Infrastruktur för 
informationshantering).

Mer information
http://147.88.230.242/LIBER-LAG/PP_LAG_12/
Thursday/Kellersohn_presentation_vorbereitet_
Filmfehlt.pdf

http://www.degelo.net/e_index.html

eNtré & omvärld
Byggnaden ligger på universitetsområdet i 
centrala Freiburg. Det är på flera sätt en liknande 
kontext som i projektet Framtidens bibliotek 
vid Näckrosdammen. Biblioteket, teatern, 
universitetsbyggnader, shoppinggalleria och 
spårvagnshållplats omringar ett och samma torg, 
”Platz der Alten Synagoge”. Torget, som är ett 
av de viktigaste i utkanten av stadens historiska 
centrum, har utvecklas till en ny plats för urbant liv. 

Byggnaden har två huvudentréer. De är placerade 
mitt på respektive långsida i den midja som 
skapats på byggnadens mitt i och med den nya 
oregelbundna yttre formen.   

lärmiljöer
Det nya biblioteket har 1 200 individuella 
arbetsplatser och 500 grupparbetsplatser, en 
större del för enskilt arbete än vad som oftast 
planeras för i Sverige.  

Konceptet för studiemiljöerna har här varit 
att upprätt platser i hela skalan från privat till 
samarbete. Olika platser dediceras för olika typer 
av studier, exempelvis:

Cubicles - för koncentration och eget arbete

Café - för samarbete och interaktion

Dr. Antje Kellersohn, Freiburg University Library 20

First floor

© Degelo Architekten,/Basel, Bene, Stuttgart, UB Freiburg, UBA Freiburg

Reading room
Area for concentration

Parlatorium
Area for communication

Plan 1 i det nya biblioteket, med ytor för koncentration (lila) respektive 
kommunikation ( aprikos) redovisade. 
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exempel 18

bayerska stadsbiblioteket 
i München

xxxxxxxxxxxx

•	 Mer än hälften av samlingarna finns externt och 
transporteras med lastbil till biblioteket.

•	 Rymmer världsunika samlingar och är ett av Europas mest 
framstående forskningsbibliotek.
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FAKTA
tyP: STATSBIBlIoTeK/FoRSKIngSBIBlIoTeK
år: 1843
var: MüncHen, TySKlAnd
arKiteKt: FRIedRIcH von gäRTneR
anstÄLLDa: 456 (HelTIdeR)
besöKare/år: 79 000 (AKTIvA AnvändARe) 
öPettiDer: Mån-Sön 08:00-24:00

Bayerska Statsbiblioteket är ett av Europas 
viktigaste universitetsbibliotek och rankas som 
ett av de bästa forskningsbiblioteken i världen. 
Stora delar av samlingarna, som bland annat 
finns listade på UNESCOs världsarvslista, är 
helt unika i sitt slag men till följd av bibliotekets 
omfattande uppdrag att magasinera tryckta verk 
får samlingarna inte längre plats i byggnaden.

eNtré & omvärld
Bayerska Statsbiblioteket är Centralt 
”Landesbibliothek” i Bayern. Detta innebär bland 
annat att två kopior av samtliga verk tryckta i 
Bayern måste skickas till Bayerska Stadsbiblioteket 
vilket lett till att biblioteket idag har över                
10 062 000 volymer vilka inte på något sätt ryms 
i Friedrich von Gärtners biblioteksbyggnad från 
1843. 

Under andra världskriget förstördes 85% av 
byggnaden och en fjärdedel av samlingarna. I 
samband med återuppbyggnaden gjordes en 
rad ändringar i husets interiöra uppbyggnad 
och en annexbyggnad anlades i anslutning till 
huvudbyggnaden för att få plats med utökade 
funktioner och de ständigt växande samlingarna. 

Mer information
https://www.bsb-muenchen.de/en/

exPoNeriNg & bokFörvariNg
Bayerska Stadsbibiloteket sitter på imponerande 
stora och välordnade samlingar. Det historiska 
materialet innehåller bland annat en av världens 
viktigaste manuskriptsamlingar samt en rad 
mycket värdefulla specialsamlingar. Under 
efterkrigstiden växte bibliotekets samlingar under 
ett antal år med så mycket som 150 000 nyförvärv 
varje år, vilket resulterade i att man 1988 växte ur 
såväl huvudbyggnad som annex. 

Nytt lagerutrymme uppbådades i form av ett 
bokmagasin i norra delarna av München och 
transporter av samlingarna sköts allt sedan dess 
med lastbilar. 2005 påbörjades byggandet av det 
stora bokmagasinet i Garching - en forskarstad 
strax norr om München - där idag över 6 000 
000 verk lagras. Mer än hälften av samlingarna 
befinner sig numera en lastbilsresa bort från 
biblioteket som får dagliga leveranser från de båda 
magasinen utanför München.

Biblioteket har genom detta blivit ledande med 
sitt digitaliseringsarbete. 1972 började man med 
elektronisk katalogisering av tidsskrifter och sedan 
1982 även monografier. 1993 gjordes Online Public 
Access Catalogue (OPAC) tillgänglig via internet och 
idag är merparten av samlingarna av tidsskrifter 
från år 1500 och framåt sökbara med det senaste 
inom sökmotorteknologi.

2010 blev man först i världen med att tillgänglig-
göra digitala kopior av bibliotekets mest unika verk 
för mobilt internet.

Husets imponerande centrala trappa

Fågelperspektiv över biblioteket med annexet.
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exempel 19

Franska nationalarkivet

•	 Välkomnande del för besökare, ”Satelliterna”.

•	 Avancerade tekniska aspekter för arkivet. 
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FAKTA
tyP: nATIonAlARKIv
år: 2013
var: pARIS/pIeRReFITTe- SuR SIene, 
FRAnKRIKe
arKiteKt: STudIo FuKSAS
yta: 108 000 M²
anstÄLLDa: 320 peRS

Pierrefitte-sur Seine ligger 20 km norr om Paris 
stadskärnan. Här har ett nytt nationalarkiv tagits 
i bruk. Det är det största arkivet i Europa med 
plats för 320 km hyllmeter böcker och dokument. 
Här finns också möjlighet att växa ytterligare 
under de kommande åren. I den drygt 100 000 
kvm stora byggnaden finns 320 platser i läsesalar, 
konferensanläggning och 320 anställda. 

eNtré & omvärld
Arkivet har placerats utanför centrala Paris 
och ringleden, Périphériquen, eftersom det här 
finns mer plats för en ny stor byggnad än inne i 
stadskärna. Å andra sidan minskar tillgängligheten 
för besökare.

Byggnaden är uppdelad i två delar med olika 
karaktär, en del för arkiven (Monoliten) och en del 
med kontor, konferenslokaler och utställningsytor 
(Satelliterna). 

Satelliternas sträcker sig ut mot omgivningen med 
sina konsolkonstruerade volymer. Fasaderna är 
uppglasade och besökaren möts av en entréhall 
med dubbel rumshöjd. Från hallen leds man vidare 
till områden tillgängliga för allmänheten. Generellt 
karaktäriseras interiörerna i den här delen av 
luftighet och överblickbarhet. 

exPoNeriNg & bokFörvariNg
Monoliten innehåller arkiv och läsrum. Det 
övergripande syftet med byggnadsdelen är att 
förvara och bevara böcker och dokument. En viktig 
aspekt är goda klimatförhållanden, väggarna är 
30 cm tjocka och man låter temperaturen variera 
mellan 16-25 grader med en relativt fuktighet 

Mer information
Jean-Luc Bichet- Liber LAG 2014 https://helda.
helsinki.fi/handle/10138/45369

http://www.archdaily.com/333422/new-national-
archives-of-france-studio-fuksas/

på högst 57% (precis som i ett svenskt exempel, 
Regionarkivet i Vänersborg). Detta gör byggnaden 
mer energieffektiv än det tidigare nationalarkivet 
med energibesparingen på upp till 70%.

Byggnadens brandskydd är exceptionellt bra, med 
väl tilltagna brandväggar och ett toppmodernt 
automatiskt släcksystem. Man har utöver detta 
ocskå en egen brand-bekämpningsstyrka på fem 
man som är redo dygnet runt. Likaså har man ett 
gott skalskydd, med staket, inbrottsskydd och hög 
bevakning av särskilt hemliga dokument.

Materialvalen har påverkats av aspekten hur 
man bäst bevarar samlingarna. Man har valt bort 
material och produkter som emitterar ämnen 
som kan reagera med och förstöra böcker och 
dokument.

En viktig del i projeketet har varit utbyggnads-
möjligheterna, läget utanför stan gör det lättare 
att tillhandahålla yta. Med i planeringen finns 
också utbyggnadsmöjligheter så att man klarar 
ytterligare 30 års tillväxt.

huvudsakligen 
arkiv

alla övriga 
funktioner, 
kontor mm

Nationalarkivet med sina två delar

Organisering av Nationalarkivet. 
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exempel 20

Tekniska nationalbiblioteket 
i prag

•	 Aktiv entrévåning, öppen 24/7, som berikar 
en stor yta som sträcker sig långt utanför 
bibliotekets fasader.
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FAKTA
tyP: unIveRSITeTSBIBlIoTeK
år: 2009
var: pRAg, TjecKIen
arKiteKt: pRojeKTIl ARcHITeKTI
yta: 51 430 M²
öPPettiDer: BoTTenplAn 24/7

Tekniska Nationalbiblioteket i Prag är Tjeckiens 
officiella biblioteket för vetenskap och teknik. 
Biblioteket är inordnat i ett universitetsområde 
med Prags tekniska universitet och Institutet 
för kemiteknik i Prag. Universitetetsområdet 
är integrerat i en stadsplan från 1920-talet, 
huvudsakligen orienterat längs en axel som löper 
via platsen för biblioteksbyggnaden. 

Campusbyggnaderna är en blandning av byggnader 
från 20-talet med komplement från 60- och 
70-talen. Det senaste tillskottet, det nya biblioteket 
ritades av Projektil architekti  som 2000 vann 
arkitekttävlingen om utformningen. Ambitionen i 
tävlingsförslaget var bland annat att:

 • Bidra till att definiera och berika 
omgivande campus och stad

 • Vara öppen och stärka den fysiskt och 
mentalt öppna miljön

 • Stödja möten, kontakter och studier - även 
för tillfälliga besökare

 • Kommunicera och provocera nytänkande 
genom konst

 • Skapa en tydlig visuell identitet som 
stäcker sig längre än byggnaden själv

eNtré & omvärld
Innan biblioteket uppfördes 2009 saknade campus 
öppna och lättillgängliga ytor för möten mellan 
olika institutioner, alltså en utmärkt situation 
för ett nytt universitetsbibliotek. Resultatet är 
en robust, men ungdomligt lekfull, nykomling på 
universitetsområdet. 

Byggnaden har givits en estetiskt modern, stram 
och skallös yttre form som kraftigt kontrasterar 
mot omgivningen. Fasaden är sluten och monoton, 
men tack vare sin för platsen spektakulära form 
och karaktär framstår den ändå tydligt som 

Mer information
http://www.techlib.cz/en/

http://www.archdaily.com/29600/national-
tecnical-library-in-prague-projektil-architekti/

http://invenio.nusl.cz/record/112765/files/nusl-
112765_1.pdf

centrumpunkt och socialt landmärke. Entréerna är 
tydliga och det är lätt att röra sig runt och genom 
byggnaden. Den aktiva bottenvåningen berikar en 
stor yta runt byggnaden. 

areNa
Biblioteksbyggnaden är strukturerad med en 
mycket öppen och tillgänglig entrévåning, vilken 
har fyra entréer och är öppen dygnet runt. Det är 
lätt att röra sig igenom detta plan och ytan utgör 
både en naturlig samlingspunkt och en plats för 
möten och studier. Konferensgäster, cafékunder, 
studenter och andra besökare samsas på ytan. Till 
och med ett tiotal fasta datorer är tillgängliga för 
studenter dygnet runt.

Entrévåningen innehåller konferensutrymmen, 
grupprum, café, bok- och materialshop, 
utställningsytor, stadsdelsbibliotek samt entrén till 
universitetsbibliotekets inre delar. 

bibliotekets iNre delar 
Till de inre delarna finns endast en ingång. Entrén 
är försedd med utlåningsfunktion och larmbågar 
och är närmast överdrivet snäv och sluten. Den 
klassiska delen av biblioteket med samlingar och 
läsplatser har en oväntat traditionell karaktär, 
även om utbudet av studieplatser, grupprum, 
datorplatser, utegårdar och samtalsytor är rikt och 
varierat.  Den mer publika interaktionen är tänkt 
att ske på entréplanet.

Den interiöra miljön i fyra plan samlade runt 
en öppen atriumyta är visuellt spännande. 
Som sammanhållande element finns en lekfull 
konstnärlig utsmyckning i de råa betongytorna 
och golvbeläggningen vilken även återkommer i 
skyltningen.
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exempel 21

Hunt library, 
north carolina university

•	 Skyltfönster för tankesmedja som verkar för ökat tekniskt 
fokus i amerikansk högre utbildning.

•	 Bookbot system tar en niondel av ytan i anspråk jämfört 
med sortering på hyllor.

•	 Stor bredd på utbudet av teknikintegrerade mötesmiljöer.
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FAKTA
tyP: unIveRSITeTSBIBlIoTeK
år: 2013
var: RAleIgH, noRTH cARolInA, uSA
arKiteKt: SnøHeTTA
yta: 20 500 M²

Med Hunt Library ville man ge studenterna 
vid North Carolina State University en unik 
märkesbyggnad att vara stolta över, samtidigt som 
de ges tillgång till spjutspetsteknik avsedd att ge 
dem uppenbara konkurrensfördelar när de går ut 
på arbetsmarknaden. 

eNtré & omvärld
Det nya universitetsbiblioteket är namngivet 
efter James B. Hunt Jr. -  tidigare guvernör i North 
Carolina med en fast övertygelse att gedigen 
teknisk utbildning utgör fundamentet i det 
moderna innovationsdrivna samhällsbyggandet. 
Hans arv lever vidare i tankesmedjan the 
Hunt Institute som genom biblioteket velat 
förkroppsliga essensen av deras politiska 
visioner för det offentliga amerikanska 
utbildningsväsendet. Biblioteket är en plattform 
och en uppvisningsanläggning för att influera sin 
omgivning och tankesmedjan har till och med 
placerat sitt kontor i byggnaden. 

areNa
I Huntbiblioteket dominerar de sociala ytorna. 
Generösa öppningar i bjälklagen skapar visuella 
kopplingar mellan våningsplan och även om 
de två huvudentréerna befinner sig med ett 
våningsplans förskjutning bryts inte siktlinjen 
mellan de båda tack vare entrérummets dubbla 
takhöjd. Takterassen, med utsikt över de sceniska 
landskapet, är också en uppskattad plats för både 
studier och socialiserande. För att erbjuda en rik 
variation av miljöer finns över 80 olika sorters 
stolar, fåtöljer och soffor i byggnaden.

lärmiljö
Grupparbete är den bärande undervisningsformen 
på universitetet och bibliotekets miljöer ska ge 

Mer information
http://www.archdaily.com/354701/hunt-library-
snohetta/

Arkitektur N 1-2014

http://gizmodo.com/let-bookbot-bring-you-any-
of-this-librarys-two-million-1541444173

studenterna de bästa förutsättningarna att göra 
detta så framgångsrikt som möjligt genom att 
integrera teknik på ett naturligt sätt i alla rum. 
Exempel på detta är de särskilda presentationsrum 
där studenter kan spela in sig själva, möblering 
med inbyggda uttag och bildskärmar samt en 
ambition att merparten av väggarna i  anslutning 
till arbetsplatser ska gå att skriva på med 
whiteboardpennor. 

Utöver denna grund finns även särskilda rum 
såsom spellaboratoriet - ett sammarbetsrum 
för att utforska kollektiv spelutveckling och 
rollen dataspel kan ha för lärandeprocesser - 
samt bibliotekets visualiseringslaboratorium, 
med omfattande produktionsfaciliteter för 
digitala medieformat som ger studenter och 
lärare möjlighet att snabbt ta fram modeller, 
visualiseringar och 3D-printade prototyper. 
Teknikutställningen i entrén ger studenterna 
möjlighet att bekanta sig med den senaste 
hårdvaran från ledande tillverkare. 

exPoNeriNg & bokFörvariNg
För att spara både pengar och plats valde man 
att organisera bibliotekets nästan 2 000 000 
volymer med BookBot - ett automatiserat 
bokleveranssystem (Automated Book Delivery 
System) som endast tar en niondel av ytan i 
anspråk jämfört med sortering i traditionella hyllor.

koNtorsmiljö & övriga verksamheter
Behovet av naturligt dagsljus har fått avgöra vilka 
funktioner som placerats var. Vertikala solskärmar  
ger ett jämnt ljus över dagen utan att kräva 
avancerad teknik samtidigt som det ger fasaden 
sitt distinkta uttryck. Rum för anställda är samlade 
till en våning istället för att vara utspridda över 
hela huset.

På Huntbiblioteket finns studieplatser utomhus
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exempel 22

The joe and Rika Mansueto library, 
university of chicago

•	 Kompakt bibliotek med högteknologiskt, automatiserat  
magasineringssytem styrt av fem robotkranar. 
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FAKTA
tyP: unIveRSITeTSBIBlIoTeK
år: 2011 
var: cHIcAgo, IllInoIS, uSA
arKiteKt: MuRpHy jAHn
yta: 58 700 SQF
öPPettiDer: Mån-ToRS 8-20, FRedAg 8-17, 
löR 9-17

2005 bestämde sig University of Chicagos 
(UChicago) för att bygga The Joe and Rika 
Mansueto Library. Biblioteket som placerades 
mitt på campus stod klart 2011. Ett 
topmodernt bibliotek med ett automatiserat 
magasineringssystem under marknivån som 
rymmer 3,5 miljoner böcker. 

Kring byggnaden finns universitetsbyggnader från 
olika tidsepoker och i olika stilar. Biblioteket syns 
som en dome, en bubbla av glas och stål. Innanför 
glaset finns den lätttillgängliga bibliotekshallen 
med studieplatser och stationen där användaren 
kan hämta upp de böcker som de beställt ur 
magasinet. 

exPoNeriNg & bokFörvariNg
Under den dometäckta hallen finns det 
automatiserade högdensitetmagasinet. Under 
marken påstås det lättare att kontrollera och 
uppnå en önskad konstant temperatur och 
luftfuktighet (ca 16o C, 30 % relative luftfuktighet)  
till lägre kostnader. Systemet är effektivare än 
vanliga magasineringssystem och kräver endast en 
sjundedel av ytan. 

Mer information
http://mansueto.lib.uchicago.edu/

http://www.teachthought.com/technology/
the-library-of-the-future-will-probably-look-
something-like-this/

http://www.archdaily.com/143532/joe-and-rika-
mansueto-library-murphy-jahn/

Systemet är ett så kallat Automated Storage and 
Retrieval System (ASRS).  Alla böcker är försedda 
med streckkod och placerade i lådor beroende 
på bokens storlek. Lådorna packas i enorma 
hyllsystem, själva magasinet är drygt 15 meter 
djupt.  

När användaren efterfrågar litteratur i online-
katalogen, styrs någon av de fem robotkranarna 
att ta fram den specifika boken och leverera den 
till studiehallen. Processen att få fram boken tar 
fem minuter och är sedan ”on hold” för användaren 
i sju dagar. Boken kan beställas fram från var 
som helst, bara tillgång till internet finns. När 
låntagaren anländer till biblioteket är boken allt 
som oftast redan levererad till studiehallen. 

Vid återlämning scannas böckerna manuellt 
och placeras i lådorna av personalen. Sedan tar 
robotkranarna åter över. 

Biblioteket uppskattas av universitetet och 
representerar UChicagos uppdrag som katalysator 
för kunskapsutveckling. 

Sektion genom biblioteket, glasdomen och magsinen
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exempel 23

The new Science Teaching and 
Student Services building at 
the university of Minnesota, 
Active learning classroom

•	 Ny entré till campus.

•	 Samling av studentservicefunktioner i kombination med 
varierade studiemiljöer.

•	 Active Learning Classrooms höjer studieresultaten.
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FAKTA
tyP: unIveRSITeTSBIBlIoTeK
år: 2010
var: MInneApolIS, MInneSoTA, uSA
arKiteKt: KpF ASSocIATeS
yta: 10 000 M²

Med det nya lärocentret tar undervisningen på 
University of Minnesota ett steg i riktning mot 
framtidens aktiva lärmiljö. Det traditionella 
föreläsningsformatet har ersatts av en pedagogik 
som bygger på ”hands-on” kollaborativt lärande 
understött av interaktiv teknik.

eNtré & omvärld
Vid statliga University of Minnesota i tvillingstaden 
Minneapolis-St. Paul studerar över 50 000 
studenter. Med det nya lärocentret har man utöver 
undervisningssalar samlat alla de tjänster som 
studenter kan tänkas behöva i sin vardag i en 
och samma byggnad. Byggnaden ligger centralt 
placerat på campus och är helt sammanbyggd 
med Washington Avenue Bridge som i två 
våningar - en undre för trafik och tunnelbana 
och en övre för gång och cykel - sträcker sig över 
Mississippifloden. Huset fungerar också som ny 
entré till hela East Bank Campus.

areNa
Varje dag passerar 25 000 studenter över 
Washington Avenue Bridge och på kort tid har 
byggnaden blivit den mest besökta på hela 
campus. Här samsas funktioner som registrering, 
ekonomisk rådgivning, karriärservice samt 
administrativa funktioner, konferensrum och 
alumnikontor med särskilt utformade lärmiljöer. 
Huset innehåller också studentlounge, café samt 
en bred variation av spontana studieplatser. De 
fem våningsplanen är sammankopplade med en 
generöst tilltagen centralt placerad spiraltrappa 
som skapar överblickbarhet och utsikt mot 
omgivningen samtidigt som den stimulerar 
spontana möten.

Mer information

http://vimeo.com/41007436

 
http://www.tradelineinc.com/reports/2010-3/
university-minnesota-embraces-experiential-
science-teaching-paradigms 

lärmiljö
Den pedagogiska ambitionen på University of 
Minnesota är att röra sig bort från undervisning 
som handlar om att memorisera fakta och 
snarare träna studenter i att arbeta tillsammans 
och utveckla metoder för självständigt kritiskt 
tänkande. Vid planeringen av det nya lärocentret 
utgick man från tre huvudmål. Man ville skapa en 
upplevelsebaserad lärmiljö och kunna erbjuda rum 
för informellt arbete på egen hand och i mindre 
grupp.  Dessutom skulle rummen utan större 
kostsamma ingrepp kunna anpassas till framtida 
lärandeparadigm och ny teknik. 

Resultatet är 10 st så kallade ”Active Learning 
Classrooms” (ALCs) med plats för totalt 1 179 
studenter samtidigt. Här sitter studenter i 
grupper om åtta personer kring runda bord med 
inbyggda skärmar. Läraren rör sig fritt i rummet 
och samtalar med grupperna, men kan enkelt 
synkronisera skärmarna och fånga hela rummets 
uppmärksamhet på skärmar på väggarna. 
Rummen är också utformade så att de kan delas 
av med skjutpartier för att anpassas till mindre 
grupper. 

Vid en jämförelse med traditionella föreläsnings-
salar tar ALC ungefär dubbelt så stor yta i anspråk, 
men efter studier som fokuserar på inlärning 
visar det sig att studenterna inte bara presterar 
bättre utan också uppskattar den mer sociala 
undervisningsformen. Klassrummen är även 
tillgängliga utanför den ordinarie schemalagda 
undervisningstiden och hyrs ut för externa 
konferenser, workshops och seminarier.
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exempel 24

seattle central 
library

•	 En gata på höjden fungerar som hela 
stadens vardagsrum.

•	 Samlingar organiserade i bokspiral.

•	 Stilbildande för samtida bibliotek.
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FAKTA
tyP: STAdSBIBlIoTeK
år: 2004
var: SeATTle, WASHIngTon STATe, uSA
arKiteKt: oMA ReM KoolHAAS 
yta: 38 300 M²
besöKare/år: 2,3 MIljoneR BeSöKARe 

Seattle Central Library (SCL) har hyllats som ett 
lysande exempel på ett vertikalt offentligt rum 
som faktiskt lyckas med idén om att sömlöst 
stapla en gata på höjden inuti en 11 våningar 
hög dekonstruerad skyskrapa och omgärda den 
med alla de funktioner som hör ett bibliotek 
för det 21:a århundradet till. Med sitt myller av 
människor, flöden och aktiviteter har de stora 
gemensamma rummen på många sätt lika mycket 
gemensamt med ett klassiskt bibliotek som en 
flygplatsterminal. 

eNtré & omvärld
Byggnaden är belägen i Downtown Seattle 
och fick tidigt kritik för sin planerade placering 
då stadsdelen mest innehåller kontor och 
verksamheter, men få bostäder. Goda 
kommunikationer och generösa öppettider i 
kombination med banbrytande arkitektur som väl 
integrerats i kvartersstrukturen med entréer i flera 
riktningar har trots detta gjort byggnaden till en 
välbesökt destination.

areNa
Idén om biblioteket som hela stadens vardagsrum 
är det som främst givit huset dess distinkta 
karaktär. På det lägre entréplanet finns barnens 
avdelning i en nästan grottlik miljö. I entrén 
mot Fifth Avenue finns den öppna lobbyn med 
auditoriet och längre upp finns mötesrum, 
läsesalar och lounger på samtliga plan - allt 
sammankopplat via neongula rulltrappor.

lärmiljö
Tidigt i projektet gjordes en omfattande analys av 
vart informationssökande är på väg i framtiden. 

Mer information
http://www.spl.org/locations/central-library

http://seattletimes.com/news/local/library/
architecture/

http://rex-ny.com/work/seattle-library/#

Man såg att utmaningen handlade om att sortera 
information i ett överflöd av tillgängliga källor 
och som ett svar på detta inrättades en särskild 
informationsdisk bemannad med personal från 
olika specialistområden. Utöver detta bidrar 400 
publika datorer, en stor variation av mötesrum 
och ytor dedikerade till särskilda åldersgrupper till 
att stärka bibliotekets ställning som en bred och 
tillgänglig miljö för lärande.

exPoNeriNg & bokFörvariNg
Enligt byggnadens arkitekt, Rem Koolhaas, är 
SCL en hyllning till information där alla former av 
kunskapsbärande medier behandlas likvärdigt. 
Därav har endast 32% av totala golvytan dedikerats 
till böcker, men här finns ändå kapacitet att 
rymma 1,45 miljoner verk. På denna yta ryms 
även det automatiska systemet för boksortering 
(Automated Materials Handling System), som 
också är sorteringscentral för hela stadens 
biblioteksverksamhet. 

För att undvika att bryta upp facklitteraturens 
samlingar (katalogiserade enligt Dewey Decimal 
System) på flera plan inordnades dessa i en 
kontinuerlig bokspiral som sömlöst kröker sig 
runt ett centralt atrium över fyra våningsplan. 
Samlingarna kan växa till att rymma dubbelt så 
många volymer utan att påverka omkringliggande 
funktioner. Bokspiralens ytor samnyttjas även för 
andra ändamål. 

Lånekort är gratis och biblioteket har öppet fram 
till 20:00 på vardagar och 18:00 på helger. Tydliga 
entréer, rulltrappor och hissar, en bred variation av 
miljöer och aktiviteter samt närvaro av personal 
på samtliga våningar gör SCL både tillgängligt och 
inbjudande.
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Fler exempel

stoCkholm 
stadsbibliotek
Stockholm, 1928

https://biblioteket.
stockholm.se/

rolex learNiNg 
CeNter
Lausanne, Schweiz, 2010

http://
rolexlearningcenter.epfl.
ch/

lilliad iNNovatioN 
learNiNg CeNter
Lille, Frankrike

http://doc.univ-lille1.fr/
LILLIAD/

utreCht uNiversity  
library
Utrecht, Nederländerna, 2001

www.wielaretsarchitects.
com/en/projects/utrecht_
university_library/

helsiNgFors Nya 
stadsbibliotek
Helsingfors, Finland, 2018

http://keskustakirjasto.
fi/sv/

the hive
Worcester, England, 2012

www.thehiveworcester.
org/

the New sChool
New York, USA, 2014

http://inobi.se/blogg/
nya-new-school/

kuNskaPsCeNtrum 
agardh
2003, Båstad        
Bibliotek/gymnasieskola 

Tidskriften Arkitektur 
2004-7

malmö 
stadsbibliotek
Malmö, 1997

www.malmo.se/
Medborgare/Biblioteken/
Vara-bibliotek/
Stadsbiblioteket.html
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NetherlaNds 
iNstitute oF souNd   
& visioN
Amsterdam,  
Nederländerna 2006 

www.beeldengeluid.nl/
en/netherlands-institute-
sound-and-vision

musashiNo art 
uNiversity museum 
& library
Tokyo, Japan, 2010

www.musabi.ac.jp/
english/ch/

bibliotheCa 
alexaNdriNa
Alexandria, Egyten, 2003

www.bibalex.org

deN svarta 
diamaNteN
Köpenhamn, Danmark, 
1999

http://en.wikipedia.
org/wiki/Black_
Diamond_%28library%29

stoCkholm 
stadsbibliotek
Stockholm, Sverige, 1928
http://sv.wikipedia.
org/wiki/Stockholms_
stadsbibliotek

maquire uNiversity 
library
Sidney, Australien, 2010

/www.mq.edu.au/

dtu ComPute
Ljungby, Danmark

www.archdaily.
com/422372/dtu-
compute-christensen-
and-co-architects/

bulaC
Paris, Frankrike, 2011

web.zhbluzern.ch/
liber-lag/PP_LAG_14/
Thursday/3_Do_
Tsagouria_BULAC_
LAG140508.pdf

sPaiN library
Santo Domingo, 
Colombia, 2007

en.wikipedia.
org/wiki/Spain_
Library_%28Medell% 
C3%ADn%29
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Cottbus library,  
Brandenburg Technical 
University, Brandeburg, 
Tyskland, 2004

www.herzogdemeuron.
com

the helsiNki 
uNiversity 
library;kaisa house
Helsingfors, Finland, 2008

http://inobi.se/blogg/
kaisa-house/

Freie uNiversität
Zurich, Schweiz, 
1973/2005

www.archicentral.
com/free-university-
berlin-germany-foster-
partners-19259/

uNiversity oF 
aberdeeN New library
Aberdeen, Skottland, 2012

www.abdn.ac.uk/library/

lateraN uNiversity 
library
Rom, Italien, 2006

www.archdaily.
com/859/lateran-
university-library-king-
roselli-architetti/

aalto library aNd 
the learNiNg hub 
at otaNiemi
Helsingfors, Finland,  
-2014

http://biz.aalto.fi/en/
campus/toolo/learning_
hub/

PeCkham library
London, England, 1999

http://en.wikipedia.org/
wiki/Peckham_Library

malmö 
stadsbibliotek
Malmö, 1997

www.malmo.se/
stadsbiblioteket/

lrCs, uNiversity oF 
hertFordshire
Hertfordshire, England

www.herts.ac.uk/
university-life/facilities/
learning-facilities/lrcs
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haChioji library at 
tama art uNiversity
Tokyo, Japan, 2007

www.dezeen.
com/2007/09/11/tama-
art-university-library-by-
toyo-ito/

the Forum, 
uNiversity oF essex 
Essex, England

www.adp-architecture.
com/projects/the-forum

haliFax CeNtral 
library
Alexandria, Egyten, 2003

www.bibalex.org

NiNgbo library, 
ChiNa
Ningbo, Kina, 2016

http://shl.dk/eng/

british Film 
iNstitute library
London, England, 2012

http://coffeyarchitects.
com/bfi-library/

googles 
euroPakoNtor
Zurich, Schweiz, 2012

www.google.ch/about/
careers/locations/
zurich/

södertörNs 
bibliotek
Huddinge, Stockholm, 
2004

www.
malmstromedstrom.se/

liNdellhalleN, 
samhällsvetar-
huset, umeå 
uNiversitet
Umeå, 2008

www.tirsen-aili.se/projekt

book storage q&a,  
oxFord uNiversity
Swindon, England, 2010

www.bodleian.ox.ac.
uk/our-work/estates-
projects/completed-
projects/book_storage_
facility/q_and_a
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