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Sammanfattning
Det akademiska biblioteket utgör en viktig del av studentens studietid som en tillhandahållare av
vetenskaplig litteratur.
De senaste decenniernas digitalisering har förändrat biblioteket i grunden. I takt med att mer tryckt
material övergår i elektronisk form i databaser blir beroendet av fysiska medier mindre.
Intresset för uppgiften har sin förankring i att balansera detta förhållande genom en lukrativ
gestaltning av det fysiska studierummet. Det skall vara en plats som bidrar till att studenter känner sig
såväl avslappnade som motiverade för att fullfölja sina skoluppgifter. En implementering av detta
gjordes i form av ett ombyggnadsförslag för utbildningen Byggteknik & Designs befintliga lokaler på
Kungliga Teknisk Högskolan.
I samband med utredningen om hur dagens akademiska bibliotek ser ut besöktes ett antal sådana i
Stockholmsområdet med intervjuer bland personal. Vid studiebesöken undersöktes principiella frågor
som rör studiemiljön, ombyggnader och studenters beteendemönster. Sådan information tillät oss att
identifiera vissa av biblioteksmiljöns problemområden, för att därefter kunna lösa dessa.
Med användning av gällande riktlinjer och standarder utarbetades en arbetsmiljö som ger rätt
förutsättningar för aktivitetsbaserade studier. Det gäller exempelvis noggrann planering av artificiell
ljussättning. Likaså var förhållning till naturligt ljus viktig, och genom Svensk standardkrav för
dagsljusinsläpp kunde dess inverkan på bibliotekslokalen kontrolleras.
Detta är exempel på arbetet med att utnyttja och förbättra lokalens egenskaper ur ett arkitektoniskt
perspektiv.

Nyckelord: Arkitektur, Dagsljus, Belysning, Lärandemiljö, Student

Abstract
The academic library is an important aspect of a students education as it contributes to providing
scientific literature. Contemporary society has led to the digitalisation of educational media.
Consequently, libraries are becoming more reliant upon the usage of electronic databases as opposed
to the usage of printed materials. The interest in the task is rooted in our desire to create an
environment where students feel both relaxed and motivated to carry out educational tasks. An
implementation of this was done in the form of a rebuilding proposal for the Building Engineering
and Design existing facilities of Royal Institute of Technology.
Our investigation consisted of conducting interviews with staff members from a variety of academic
libraries in Stockholm area to gain a useful insight upon the concerns and fundamental issues which
many of these members have. Such information allowed us to identify problems in regards to library
settings and thereafter overcome it.
Using current guidelines and standards, a work environment was developed that provides the right
conditions for activity-based studies. This applies, for example, to careful planning of artificial light.
The relation to natural light was also important, and by Swedish standard requirements for daylight
emitting, its influence on the library room could be controlled. Thus we see an example of utilizing
and improving the characteristics of the facility from an architectural perspective.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
De senaste decenniernas tekniska utveckling har lett till högskolebibliotekets storskaliga omvandling
till en mer komplex informationsresurs. Omställningen innebär en omfattande digitalisering av
bibliotekets tryckta material som i större utsträckning lagras i elektronisk form. Utvecklingen gav
upphov till att digitala söktjänster sedermera blev en ofrånkomlig del av det rådande
informationssamhället. Människor blir därmed mindre beroende av tid och rum när det gäller åtkomst
av fakta.
Det pågår även en process där det allmänna biblioteksbeståndet i landet minskar (Kungliga biblioteket
2015, 4). Samtidigt spelar akademiska bibliotek en nyckelroll som källa och stimulans till den
vetenskapliga undervisningen. De traditionella ledorden för dagens skolbibliotek är att samla, ordna,
tillgängliggöra och stimulera (Sveriges kommuner och landsting 2012, 12).
De akademiska biblioteken har sedan tidigt ett särskilt ansvar till att bemöta studerande med
vetenskapliga informationsresurser. Till dess andra syften ingår att utgöra en frizon för studenter som
kontrast till vanliga klassrum.
I samband med att universitets- och högskoletillväxten mattades av på 1990-talet genomgick
biblioteken en ekonomisk nedgång (Svensk biblioteksförening, 2010).
Således ökade behovet av rationalisering av verksamheten, vilket sammanföll med den växande
datoriseringen.
I vår tid har datatekniken nått ännu högre kapacitet där majoriteten av bibliotekens årliga inköp av
lärresurser är i digital form som databaser och e-tidskrifter1. I samband med detta uppstår frågan om
bibliotekets framtida utveckling. Dess roll upplevs inte sällan som föråldrad (SB 2010, 20).
Bidragande orsak är främst att användare numera kan ta del av digital information i mobiler och
laptops oberoende av tid och plats.
En undersökning bland studenter i Notre Dame Universitetet visat att majoriteten använder biblioteket
som studieplats med eget material, och liknande tendenser finns i många andra akademiska bibliotek
(Whole building design guide, 2017). Det kan till stor del förklaras med att fysiska resursers utbud
inte alltid motsvarar efterfrågan (Sveriges kommuner och landsting 2012, 7).
Med denna bakgrund uppstod intresset att applicera ett utvecklat men väl lokalanpassat
högskolebibliotek i Kungliga Tekniska Högskolans utbildningslokal för Byggteknik & Design.
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1.2 Målformulering
Huvudmålet innebär en gestaltning av en modern, attraktiv och funktionell samlingsyta för studenter.
Ytor som tas i anspråk är befintliga datorsal 343 samt intilliggande BIM-labb inom institutionen för
Byggteknik & Design på Teknikringen 78. Målet omfattas av att implementera ett utvecklat men
samtidigt konsekvent lokalanpassat bibliotek för en befintlig institutionsbyggnad. Att uppnå ett
lokalanpassat förslag innebär att den är tämligen realistisk genomförbar. Omfattande avvikelser från
de antikvariska byggnadsdelarna är endast möjlig vid en längre tidskrävande helhetsstudie av
byggnaden. Lokalernas omvandling till ett högskolebibliotek ska vara synlig och distinkt för sitt nya
ändamål att tjäna de byggtekniska inriktningarna.
Huvudsyftet föregås av ett grundläggande delmål. Delmålet omfattas av en analytisk studie av
befintliga akademiska bibliotek. Studien syftar till att komma till insikt om vad dagens akademiska
bibliotek innebär. Undersökningen skall följaktligen även visa vad som har föranlett dagens situation.
Det är sålunda centralt att få en historisk förståelse för bibliotekens utveckling och dess primära
funktioner på nationell nivå, men likaså på karakteristisk nivå i undersökta bibliotek.

1.3 Syfte och frågeställning
Syftet med examensarbetet är att gestalta en ombyggnad av befintlig datorsal samt det sparsamt
använda BIM-labbet. Ombyggnaden omfattas av en ihopslagning av lokalerna, vilket kommer att
resultera i ett nytt högskolebibliotek på KTH för inriktningen Byggteknik & Design. I detta projekt
utreds utifrån upptäckta för- och nackdelar i dagens akademiska bibliotek nya behov för studenters
biblioteksvistelse. Med det som underlag fås en bild av hur ett modernt bibliotek för
byggteknikstudenter gynnsamt kan gestaltas, som samtidigt uppfyller lokalens unika rumsliga
kvaliteter. Syfte är således att på ett tydligt sätt framföra konceptet för ett modernt bibliotek. Detta är
möjligt vid en noggrann produktbestämning som baseras på bearbetning och optimering av rådande
biblioteks platsförhållanden och utvecklingsmöjligheter. Intentionen är att arbetet skall mynna ut i
systemhandlingar som i detaljnivå visa hur den specifika lokalens egenskaper kan utnyttjas ur
funktionell och arkitektonisk aspekt.
Gestaltningsarbetet utgår till stor del från förstudiens formulering som behandlar frågan ur ett
samhällsperspektiv. För att konceptet bibliotek ska leva vidare som ett eftertraktat rum bör det
tillkomma nya tillämpningsområden för att ligga i fas med de samtida behov som ställs i dagens
informationssamhälle. Biblioteket som rum måste sålunda uppfylla ett starkt syfte, både som
lärandemiljö och inkörsport för skiftande studieaktiviteter. Komfort, belysning och akustik är exempel
på centrala aspekter vid utformningen.
Projektet utgår från följande frågeställning:
❖ Vad är högskolebibliotek 2018, och hur ser framtidens vision ut?
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1.4

Avgränsningar

Examensarbetet omfattar 15 HP och pågår under en 10 veckors lång period. Därmed är arbetet kantat
av avgränsningar till vissa områden. Bland annat görs avsteg från kalkyler för den utförda
ombyggnaden. I tillägg har projektet begränsats till en befintlig lokal och fungerar därmed ej som ett
nybyggnadsprojekt. Arbete inom exempelvis installationer, akustik och konstruktion har gjorts men
inte i största möjliga fördjupning.
Gestaltningen av biblioteket är begränsad till en avdelning inom institutionen för Byggteknik &
Design samt Byggproduktion och hyser därmed en begränsad lokalarea i relation till de stora
etablerade biblioteken. För planeringsstadiet har det i efterhand tvingat till en avsmalning av den nya
verksamhetens lokalprogram som står till grund för planlösningens innehåll och disposition.
Arbetet är ett ombyggnadsprojekt där avsikten är att undgå tidskrävande planering av en nybyggnad
som innefattar en lokaliseringsutredning. Lokaliseringsutredning utgörs av en konsekvensbedömning
som i detalj utreder hur en nybyggnad påverkar landskapsbilden och övrig bebyggelse. Detta var den
avgörande faktorn till att ett ombyggnadsprojekt blev mer angeläget. Utöver uppfyllelse av
myndighetskrav och riktlinjer genererar ombyggnationen ett förslag som tillför ett mervärde för
befintlig institutionsverksamhet. Högskoleavdelningen får en nya inspirerande lärandemiljö där det
passiva BIM-labbet tas i anspråk.
Lasermätning av de båda befintliga lokalernas rumshöjder genomfördes manuellt med en distomat.
Resultaten har inte blivit helt exakta då installationer emellanåt stod i vägen.

3

2 Metod
För att inledningsvis och i det fortsatta arbetet få bättre förståelse för bibliotek genomfördes följande
studier.

2.1 Litteraturstudier
Initialt utfördes det faktainsamling i flera ämnesområden för att kompensera för de nödvändiga
kunskaper som saknats. Skrifter i digital form studerades för att bredda på kunskaper om ämnet
bibliotek och inkluderar bl.a. relevanta myndighetsrapporter som behandlar biblioteksämnet. Dock
förblir även inhämtning bland tryckta litteraturkällor viktiga för att göra en gestaltning av ett
fungerande offentligt rum möjlig och utgörs av bl.a. arkitekturtidsskrifter för inredningsarkitektur och
böcker om belysningsteknik. Främst digitala källor valdes med motivationen att informationen är
högst aktuell samt mer tillgänglig och ger således relativt snabbt en komplett bild av bibliotekets
gestaltningsbärande beståndsdelar.

2.2 Platsbesök
Platsbesök gjordes i de berörda lokalerna i syfte att dels genomföra manuella lasermätningar, och dels
observera rumsliga egenskaper inför kommande ingrepp. Metoden är en nödvändig förutsättning för
hela arbetet och i synnerhet för modelleringsstadiet.

2.3 Rundvandring
Parallellt med faktainsamlingen genomförs studiebesök vid sex olika bibliotek. Studiebesök ger en
representativ bild över hur bibliotek med koppling till lärosäten fungerar.
Rundvandringarnas avsikt är att på ett autentiskt vis observera rådande förhållanden på plats. Detta
tillsammans med intervjuer ger möjlighet att urskilja lösningar till hur varje bibliotek har anpassats till
samtidens behov. Det handlar främst om gestaltningsfrågor som rör bibliotekets planlösning.
Förhållanden som kan urskiljas i möblemanget är exempelvis samverkan mellan personal och
användare, något som inte alltid har sett likadant ut.
Med förkunskaper från tidigare kurser samt faktainsamling kunde bibliotekens för- och nackdelar
observeras.

2.4 Intervjuer
Ett sätt att ta reda på hur biblioteket som verksamhet och fysiskt rum har anpassats till nya premisser
från användare och forskare är personalintervjuer. Rollen som anställd bibliotekarie innebär ett
ansvar för inköp av lärresurser och att vid behov tillhandahålla studenter hjälp vid
informationssökning.
I tjänsten ingår även att söka och kritiskt granska tryckta och elektroniska informationskällors kvalitet
och innebörd. Ett annat viktigt åtagande är att förvalta information, där det centrala uppdraget är att
tillgängliggöra bibliotekets medieutbud. Bibliotekariens ansvar är att organisera medier, vilket bl.a.
sker genom katalogisering och klassificering av litteratur (Framtid.se, 2018).
Den responderande bibliotekarien är därmed en specialist inom informationskompetens och arbetar
utifrån användarens synvinkel.
Då intervjuer vänder sig med principiella frågeställningar till denna yrkesroll som har biblioteket som
sin dagliga arbetsplats har tillvägagångssättet tidigt ansetts ha hög giltighet för projektet.
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2.5 Modellering
Som förutsättning till gestaltningsarbetet erfordrades platsbesök för lasermätningar samt befintlig
planritning för att kunna konstruera en 3D-modell i ett CAD-program.
Modellering är nödvändig då den med bland annat renderingar visuellt jämför ombyggnadens resultat
med nuvarande platsförhållanden.
Förstudiens behovsutredning fungerar som underlag till det efterföljande projekteringsskedet, vilket
utmynnar i samordnande ritningshandlingar. Dessa benämns som systemhandlingar och
sammanställer all byggteknisk karakteristika såsom detaljlösningar, materialval och rivningar.
Modellen åskådliggör tydligt processens utformningsskillnader och lokalanpassningar. Utöver vanliga
ritningshandlingar ger renderingar och axonometriska illustrationer en extra tydlighet över det
mervärde som den nya verksamheten tillför institutionen.

2.6 Validitet
Validitet beskriver utredningsmetodens giltighet. Med denna formulering beskrivs om en
undersökning mäter det som avses att undersökas samt vad som är relevant för sammanhanget.
Utmärkande för valda datainsamlingsmetoder är studiebesöken i specifika referensbibliotek.
Metoden innefattar ett arbete som samordnar intervju med instruktiv rundvandring.
Validitet för projektet är i detta fall frågan om vad bibliotek är samt dess framtida vision.
Studien och respondentens svar underlättar en behandling av frågeställningen om vad nuvarande
högskolebibliotek utgör för användaren. Därmed har tillvägagångssättet en god giltighet för att uppnå
projektets delmål. Delmålet är i sin tur en förutsättning till att sedermera uppnå huvudsyftet om en
lukrativ ombyggnation.

2.7 Arbetsgång

Fig 2.1: Arbetsgång
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3 Nulägesbeskrivning
Byggnaden befinner sig i KTH:s campusområde i Stockholm och genomgick en renovering 20142015 (Akademiska hus, 2013).
Byggnaden betjänar uppemot 700 studenter som studerar ingenjörsutbildningarna Byggteknik &
Design samt Byggproduktion. I dagsläget används datasal 343 åt arbete med CAD-program,
lärarledda föreläsningar samt egna studier som projektarbeten. Till det intilliggande BIM-labbet har
studenter vanligtvis inget tillträde. Det är sålunda ett inaktivt rum som endast används vid ett fåtal
tillfällen till främst förevisningar inom exempelvis laserskanning.
Projektets akademiska handledning utgjordes av Ettelva Arkitektkontor. Ett av företagets senaste
uppdrag är projektering av ett nytt resecentrum i Strängnäs.
I konsultation med arkitekt Carl utarbetades inledningsvis strategier som krävs vid etablering av ny
verksamhet. Detta är den inledande översiktsplaneringen som utgör programskisstadiet och omfattar
bland annat funktionsplanering och sambandsanalyser.
Utmärkande för handledaren är hans egenskap som specialist inom ljusdesign. Vid den definitiva och
samordnande rumsgestaltningen var därför handledning inom naturligt och artificiell belysning av
avgörande betydelse. Ljusets inverkan på rummet åskådliggjordes med hjälp av dagsljusberäkningar
och val av armaturer.
Projektet har utförts med hjälp av arkitektföretaget Skyhill AB som extern handledning. Företagets
verksamhet befinner sig i Huddinge. Ett av företagets tidigare projekt är en nybyggnation av
dynamisk skola. I samråd med Skyhill utreddes hanteringen av befintliga installationer och ingrepp
för lokalens inomhusklimat.
Idén till rapportens ämne har sitt ursprung i diskussioner mellan författarna, och antog sin slutgiltiga
form efter samtal med examinatorn Zeev Bohbot. I samband med diskussionen framhöll examinatorn
även användningen av BIM-labbet.
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4 Teoretisk referensram
4.1 Tidigare kurser
Examensarbetet är utfört av två studenter som studerar Byggteknik och Design med inriktningen
arkitektur för byggnadsingenjörer. Det är en 3 årig utbildning på Kungliga Tekniska Högskolan.
Examensarbetet är den slutgiltiga kursen för utbildningen och omfattar 15 HP. Kurser som har legat
till grund för det genomförda arbetet är:

AF1730 Building Information Modeling 7.5 HP (BIM)
Denna kurs omfattade upplärning av CAD-programmet Revit där uppgiften bestod av ett villaprojekt.
HS1001 Konstruktion och Design 7.5 HP
Denna kurs bestod av ett bostadshusprojekt som täckte ett flertal områden som arkitektur och
konstruktion. Kursen gav bättre förståelse kring sambandet mellan konstruktion, material och
arkitektur.
AF1716 Arkitektur, Byggnadstekniken
Det var i denna kurs som mest lärdom gavs om arkitektur, men även andra områden som akustik och
brandskydd. Arbetet i denna kurs utgjordes av ett ombyggnadsprojekt av en befintlig kontorslokal.
AF1728 Skissprocessen, ljusdesign och akustik 7.5 HP
Denna kurs gav bland annat perspektiv på användandet av artificiellt ljus och dess inverkan på
rummet.

De nämnda kurserna är gemensamma för både Stefan Nyström och Sipan Shahwan. Med dessa kurser
som grund har studenterna goda förkunskaper i examensarbetets delar.

4.2 Universitets- och Högskolebibliotekens utveckling
De senaste decennierna har präglats av stora skiften för biblioteket, såväl som organisation som
informationstillgång.
Före 1970-talet var synen på forskarbiblioteket annorlunda. Bibliotekets grundidé var till större delen
att bygga upp dess tryckta samlingar. Då rummet i större utsträckning var anpassat till intellektuella
samtal mellan forskare och lärare var studenten ej den primära målgruppen. Det var främst forskarna
som tillägnades mest fokus.
Därutöver menar Stockholms Universitets överbibliotekarie Wilhelm Widmark2 att synen på det
akademiska forskningsbiblioteket var att allt var låst som i arkiv. Detta förfaringssätt till att sköta
bibliotekets resurser begränsade öppna samlingar.
Under 1970- och 1980-talet förändrades sammansättningen mellan forskare och studenter. Antalet
forskare blev begränsat till förmån för den växande andelen användare som började tillskrivas mer tid
och resurser (Svensk biblioteksförening 2010, 4).
2

Wilhelm Widmark överbibliotekarie, intervju 5 april 2018
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1990-talet präglades av datorisering vilket skedde då högskolebiblioteken kom att bli mycket
teknologiberoende. Universitets- och Högskoletillväxtens avstannande medförde en försämrad
ekonomi för biblioteken (SB 2010, 4).
Den nya tekniken blev ett sätt för biblioteken att hantera situationen då behovet av att effektivisera
verksamheten var stort. Den tidigare filosofin som syftade till att enbart utöka samlingar övergick till
fokus på att göra bibliotekens innehåll mer öppet och åtkomligt.
Datoriseringens huvudsakliga förmån är användarnas växande manöverutrymme i bibliotekets
medielandskap. Källan till detta är den tilltagande möjligheten till fria elektroniska
informationssökningar. Sökbarheten i bibliotekets öppna kataloger och databaser blev ett effektivt och
snabbt sätt att nå boktitlar och annan information. Tillämpningen av söktjänster blev ett effektivt
komplement till den traditionella litteraturen och betecknade grunden till bibliotekets stora
paradigmskifte.
Den påbörjade rationaliseringsprocessen av tillgängliga informationskanaler blev faktorn som
slutgiltigt riktade biblioteket till en användarorienterad verksamhet. Biblioteket fick en ny uppgift som
plattform för informationskompetens (SB 2010, 5). Genom detta koncept började studenter på ett mer
kritiskt sätt värdera den vetenskapliga informationen. Detta är en del av lärosätens program som följer
högskolelagen (Högskolelag 1992:1434, 8 § ).
Det har pågått en utveckling med växande konkurrens mellan biblioteket och andra sök- och
informationsmetoder. Snabbsökning genom ett enkelt googlande har fått genomslag som en alternativ
sökmetod (SB 2010, 11). Digitaliseringen har till stod del lett till att nödvändigheten av läsesalar inte
blir lika stora (SB 2010, 14).
En undersökning bland studenter i Notre Dame Universitetet visade att majoriteten använder
biblioteket som studieplats med eget material, och liknande tendenser finns i många andra akademiska
bibliotek (Whole building design guide, 2017)

4.3 Virtual reality
Virtual reality är en teknik där en utövare tar del av en datorsimulerad verklighet.
(Internetworld 2016). Via ett headset och skärm får användaren en upplevelse av att befinna sig i en
parallell värld. Tekniken kan förekomma inom bland annat spel, utbildning, design och konst.

4.4 Skaparlabb
Skaparlabb eller Makerspace kallas den yta som används åt skapande av olika slag.
KTH:s Överbibliotekarie Maria Haglund3 understryker ett framtida behov av sådana
tillämpningsområden. Utrymmet innebär ett lärande där erfarenheter utbyts genom praktiska
uppgifter. Ett banbrytande sätt för studerande att applicera undervisningens virtuella projekt är 3D
skrivare. Ett ovanligt exempel på ett lärosäte som ger möjlighet till utskriftsprocesser är det
Medicinska biblioteket i Umeå Universitetsbibliotek (Umeå Universitet, u.å.)

4.5 Ombyggnad av liknande verksamhet
I tidskriften Arkitektur nr 1 2018 nämns en ombyggnad av kulturhuset i Alingsås som tidigare kunde
definieras som det gamla traditionella biblioteket i skyltning och fysisk utformning (Bjarki Malmquist
2018, 75). Ombyggnaden kan sammanfattas enligt följande punkter:

3

Maria Haglund Överbibliotekarie, intervju 10 april 2018
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❖ Blandar upp verksamheter i varandra
❖ Tydliggör vertikala kommunikationsstråk med utmärkande färg som naturligt leder besökare.
❖ Spegla värdegrunden genom arkitekturen - Plats för skapande och utmaningar med
sammanhållning.
Inomhusmiljön i kulturhuset uppvisar färger som tydligt markerar bestämda zoner, grönt för
information, gult för trappa, och rosa för amfiteater.
Till inredningen är lokalen likt en verkstad uppdelad i funktionsöar för skapande och utmaningar.
Bokhyllorna utförs i svaga färger som grått, vilket tillsammans med de bleka vita väggarna gör att
böcker och färgade delar sticker fram tydligare. Det är en prioriterad fråga för det fysiska rummet att
på ett karaktäristiskt sätt kunna exponera sitt medieinnehåll i en tid då utbudet på digitala tjänster har
stigit markant.

Fig 4.1: Kulturhuset i Alingsås
Utmärkande för ombyggnaden är vikten av dagsljustillgång. Interiören har gjorts ljusare genom
rivning av befintliga lättväggar som lett till att dagsljuset når längre in i byggnaden.
De nedersta våningarna blev anpassade för en modern biblioteksverksamhet samt konsthall. Översta
planet övergick från stängda kontor till ett öppet landskap för Kultur och Fritidsnämnden (Tommy
byggare 2016). Omställningen är en av många exempel som vittnar om att den ljusa rumsliga
öppenheten är en prioriterad uppgift bland företag. Det aktivitetsbaserade arbetssättet är starkt
efterfrågat och blir alltmer betydelsefullt även på kommunal nivå.

4.6 Väggutformning
En väg att gå för att skapa intressanta rum är att utnyttja väggens fulla potential. En optimal
kombination är utstickande träelement som samtidigt medverkar till akustisk ljuddämpning. Gustafs
är en av Sveriges ledande tillverkare av träbeklädnader av väggar och tak för publika miljöer
(Gustafs, 2018). Utöver träelementens goda akustiska egenskaper följs de höga brandsäkerhetskraven.
Ett utmärkande exempelprojekt är den akustiska utformningen av Kungliga musikhögskolans
konserthall med träpaneler från Gustafs.
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Fig 4.2: Gustafs panel

4.7 Akustik
4.7.1 Teori
De avgörande faktorerna till ljudets uppfattbarhet är ljudstyrka (dB), frekvens (Hz), och efterklangstid
(ekoeffekt). I de flesta sammanhang innebär en kort efterklangstid god akustisk komfort. I situationer
med behov av hög ljudspridning som i konsert- och konferenshallar behövs dock längre efterklangstid
för god hörbarhet (Rockfon u.å.). Faktorer som påverkar efterklangstiden är inte minst rummets
omfång. Även utformningen av ytor samt inredning är avgörande då mängden och kvaliteten av
absorberande material är direkt kopplat till ekoeffekten.
Buller kan beskrivas som oljud. Oljud har samtidigt ingen direkt relation till ljudstyrkan.
(Catharina Dyrssen et al. 2014, 18) beskriver vidare hur centrala aktiviteter som är naturliga för
stunden bildar en förgrund. Oljud definieras som bakgrundsljud som stör den centrala aktivitetens
koncentration. Denna omständighet kan till och med relateras till ett biblioteks tysta läsesal där
vanliga in- och utandningar kan upplevas störande i förhållande till förväntad ljudnivå.

4.7.2 Akustik i biblioteksmiljö
Den byggakustik och ljudklassning som tillämpas i studieplatser som bibliotek är svensk standard (SS
25268). Standarden behandlar vårdlokaler, förskolor, fritidshem, undervisningsrum i skolor samt i
rum i arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal eller dylikt. Ljudklass C fungerar som den lägsta
godkända nivån (Swedish Standard Institute, 2018). Dessa regleras även av bullerkraven i BBR
(Boverket, 2017).
Beträffande lokaler omfattas BBR inte av några värden. För ovan nämnda lokaltyper refereras det
istället till standardens ljudklass C som är avsedd att ge ljudförhållanden som lever upp till
minimikraven i BBR.
Bibliotek utgör en arbetsplats för anställda och studenter och regleras även av arbetsmiljöverkets
föreskrifter. Vid bedömning av bullersituationer och projektering kan följande ljudnivå fungera som
vägledning.
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Grupp

Arbetsförhållanden

Exempel på aktivitet

Exponering under
normal arbetsdag
Ekvivalent A-vägd
ljudtrycksnivå (dB)

I

Stora krav på stadigvarande
koncentration och på säker
taluppfattbarhet

Undervisning (där maskiner och andra
bullerkällor normalt inte används i
undervisningen).

35

Tabell 4.1: (Arbetsmiljöverkets författningssamling 2005, 27)
Undermålig akustisk utformning ger upphov till uppkomsten av onödiga ljud, vilket under längre
exponering kan orsaka stress, trötthet och koncentrationssvårigheter (Arbetsmiljöverket, 2016).
Samtidigt tillhör helt tysta läsesalar det äldre traditionella biblioteket, enligt Wilhelm Widmark4.
Utrymme för diskussion och kollaborativa moment har ett viktigt värde för det nya biblioteket.
Dock återstår utmaningen att balansera sociala och interaktiva utrymmen med tystare intensiva studier
(Designing Libraries 2015, 1).
Då det råder en medvetenhet om att bibliotek är en plats som kan tillåta dialoger i normal samtalston
anses en enskild persons ljudnivå inte vara avgörande för rumsakustiken i sin helhet. Det är viktigt att
den akustiska planeringen utgår från situationer då många talar samtidigt. Det är det samlade ljudet
som avsevärt bidrar till rummets efterklang som har stor betydelse för den generella ljudupplevelsen.
Förekomsten av diskussioner förefaller naturligt då akademiska bibliotek alltmer kännetecknas som
en levande miljö, menar Wilhelm Widmark.
En starkt bidragande faktor till ökad efterklangstid är höga tak. Naturliga motåtgärder är akustiska tak
och väggabsorbenter. Dessa skall vara verksamma vid ljudnivåer inom talfrekvensområdet mellan
125-8000 Hz för full effekt (Hörselboken, 2010). Det är känt att textilgolv utöver dämpande
stegljudsegenskaper har förmågan att dämpa efterklangen på ett överlägset vis gentemot plast- och
linoleumgolv (Tarkett, 2018). Viktigt att tänka på är att textilgolv med tiden samlar på damm, vilket
kräver kontinuerlig städning.
En annan metod till att styra ljudets natur är att använda fysiska hinder. Genom avskärmning av
platser med skilda användningsområden ges både akustiska och visuella signaler till hur olika zoner
förfogas (Designing Libraries 2015, 3).

Fig 4.3: Exempel på fysiskt hinder (Designing Libraries 2015)

4

Wilhelm Widmark överbibliotekarie, intervju 5 april 2018
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4.8 Ljus
Regler om ljus föreskrivs i BBR kapitel 6 som avser hygien, hälsa och miljö. Avsnitt 6:3 behandlar
dagsljus, solljus, direkt- och indirekt ljus, belysning samt utblick (Boverkets byggregler, 2015).
Allmän upplysning från kapitlet är att byggnader skall utformas på ett sätt som gör det möjligt att
åstadkomma tillfredsställande ljusförhållanden. Med det avses en tillräcklig ljusstyrka, vilket är en
mätbar storhet. Förhållanden skall även ge rätt ljushet, som kan förklaras med hur ljuset visuellt
uppfattas. Det skall inte ske skaderisker eller olägenheter för människors hälsa. Vidare får ingen
bländning eller störande reflektioner uppstå.

4.8.1 Dagsljus
Enligt BBR skall rum eller avskiljbara del av rum som brukas regelbundet ha god tillgång till direkt
dagsljus (Boverket byggregler, 2015). Dagsljusinsläpp skall kunna regleras effektivt för att minska på
energiförbrukningen. Andra skäl är att inte blända personer eller skada material. För att kroppens
biologiska funktioner ska fungera behövs naturligt dagsljus (Arbetsmiljöverket, 2018). Det är känt att
brist på dagsljus kan leda till trötthet.
Svensk standard (SS 914201) är den standard som reglerar kraven på mängden dagsljusinsläpp och
uttrycks som dagsljusfaktor. Den beskriver förhållandet mellan belysningsstyrkan utomhus och
inomhus. Den minsta tillåtna dagsljusfaktorn är 1 % i halva rummets djup, 0,8 m ovan golv och 1 m
från den mörkaste väggen (Boverket, 2016).
Om belysningsstyrkan 10 000 lux råder i en öppen oavskärmad punkt utomhus krävs det att en punkt i
halva rumsdjupet uppgår till 100 lux.
Eftersom den befintliga datasalen i nuläget ligger centralt i byggnaden är tillgången till direkt dagsljus
starkt begränsat. Som åtgärd har väggen till BIM-labbet avskaffats till förmån att bibliotekssalen får
mer godtagbara dagsljusförhållanden.

4.8.2 Belysning
Det grundläggande begreppet inom belysning är Lumen som betecknar det totala ljusflödet. Lumen
leder till den centrala enhet lux. Lux används till att framhålla ytors belysningsstyrka som uttrycks i
lumen/𝑚2 .
En annan storhet som är avgörande för stämningsbelysningens karaktär är färgtemperatur.
Färgtemperatur uttrycks i kelvin och kan antingen vara i varm eller kall färgkaraktär. En varm
färgkaraktär används för att skapa en hemkänsla och tenderar att ge användaren en avslappnande
effekt. En kall färgkaraktär bidrar till att användaren känner sig pigg och motiverad. Bruket av kall
färgkaraktär är vanligt i kontorsverksamhet.

Fig 4.4: Färgtemperaturskala (Allt Om Led, 2017)
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Beträffande energikostnader för belysningen kan det vara sparsamt med belysning som är styrt av
närvarodetektorer. Det finns olika typer av närvarodetektorer. Ett exempel är IR-detektorer som
detekterar värmestrålningen av personrörelser. I sådant fall krävs en extra känslig IR-detektor för att
detektera stillasittande personer (Renström, Håkansson 2004, 96)
Kroppen dygnsrytm styrs av hormonerna kortisol och melatonin. Under den ljusa perioden av dagen
är kortisolvärdet som högst. Dess fördel är att kroppen blir pigg, alert och produktiv. Under senare tid
av dagen sjunker kortisolvärdet i samband med att det blir mörkare. Då ökar melatoninhalten och gör
människan sömnig. (Renström, Håkansson 2004, 8)
Att rikta ljus på väggar kan öka vakenhetsgraden och prestationsförmågan. Det är ett passande
alternativ för att belysa rum men även att minska risken för bländning. Däremot bör det finnas
variation och skillnader på väggar för att stimulera användaren (Renström, Håkansson 2004, 62).
Vid varje arbetsplats skall det finnas möjlighet till platsbelysning. För att minimera bländningsrisken
är det viktigt att belysningen är justerbar (Arbetsmiljöverket, 2018).
För fungerande seende på en arbetsplats skall det finnas tillgång på tillräcklig belysningsstyrka.
Minimikravet föreskriver en nivå på 500 lux som skall uppnås på den direkta arbetsytan
(Planeringsguiden 2013, 94)

4.8.3 Bländning
Bländning uppstår när en yta har högre ljushet än omgivningen. Det kan orsakas av en lampa, för
starkt dagsljus eller reflex från belysta ytor. För att motverka bländning skall ljuset avskärmas.
(Renström, Håkansson 2004, 14). Bländande ljus kan orsaka obehag och i värre fall synnedsättning
(Ljus och Rum, u.å, 109)

4.9 Tillgänglighet
Placeringen av fasta möbler har gjorts med omsorg för att klara av tillgänglighetskraven som tydligt är
föreskrivet i BBR kapitel 3 (Boverkets byggregler, 2015).
En av prioriteringarna är att skapa en fungerande verksamhet som är anpassat att ta emot personer
med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Biblioteket tillhör kategorin publika lokaler vilket gör
att mått som avser dimensionering av enskilda bostadslägenheter inte är tillräckliga.
Hänsyn skall tas till dörröppningars fria passagemått, där måttet för publika lokaler inte får understiga
0,80 meter (Boverket, 2017).
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5 Genomförande
5.1 Litteraturstudie
Skrifter i fysisk och digital form studerades i syfte att förkovra sig inom utformning av offentliga rum.
Det valda ämnesområdet handlar om att gestalta en komplex och aktuell verksamhet. Det innebär att
faktainsamlingen täcker ett stort antal ämnesområden, vilket kräver tid att finna motsvarande litteratur
till. Sökning bland digitala källor är användbart då informationen har högre grad av uppdatering och
åtkomlighet.
Tidskriften Arkitektur och böcker om belysningsteknik har använts ur inspirations och
funktionssynpunkt. Som exempel skildrar tidskriften vad som är efterfrågat av kommunala beställare
vid ombyggnad och renovering av offentliga samlingslokaler. Exempelvis görs större betoning på ett
tydligt koncept, där värdegrunden av exempelvis kreativitet och tillgänglighet avspeglas genom
arkitekturen.
Rapporter som behandlar ämnet akademiska bibliotek utgör relevanta källor för att komma till insikt
om bibliotekets nutida ställning bland lärosäten. Detta är viktigt för att få förståelse kring
organisationens utveckling för att sedan få perspektiv på ett framtidsscenario.

5.2 Intervjuer
Ett sätt att ta reda på hur biblioteket som verksamhet och fysiskt rum har adapterat till nya premisser
är intervjuer med bibliotekarier. De har som sakkunniga yrkespersoner daglig insyn i aktuella frågor
som avser medier, studentbeteenden och inredning. En av de främsta frågorna är riktade till
inredningsarkitekturen och tidigare omstruktureringar. Fortsättningsvis var det väsentligt att klarlägga
lokalens förbättringsområden. Det kan till exempel finnas ambitioner till att införa kombination av
olika arbetssätt eller införande av mer praktiskt skapande skolaktiviteter.
Under biblioteksbesöken utfördes förbokade intervjuer med personalen. Frågor om bland annat
bibliotekets historia och inredning ställdes. Följande frågor ställdes under varje intervjutillfälle:
1. Hur gammalt är biblioteket?
2. Har det genomförts någon ombyggnad, i så fall när och hur?
3. Planeras någon omstrukturering i inredningen?
4. Finns det förbättringsområden för lokalen?
5. Vilka medier finns för studenter?
6. Hur upplevs miljön i allmänhet?
7. Hur upplevs ljus och färger?
8. Hur påverkar faktorer som ljud stämningen i biblioteket?
9. Hur upplevs materialvalen?
10. Vad gör det här biblioteket speciellt, finns det något som sticker ut?
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5.3 Modellering
Med lasermätningar och befintlig planritning som utgångsläge producerades en 3D-modell för att
visualisera ombyggnaden. Planritning över byggnaden i dwg-format från tidigare kurs användes som
underlag och startfil för att utföra modellering och renderingar i CAD-programmet Revit. Dwg-filen
utgör ett standarfilformat för AutoCAD och är en 2D-planritning som importerades till Revit för att
successivt omsättas till en 3D modell. Modellering och senare renderingar av illustrationer utfördes
kontinuerligt under projektets gång.
3D objekt av inredning och armaturer som ljuskällor laddades ned från hemsidan Bimobjects. I de fall
då vissa produktfamiljer inte var kompatibla med Revits filformat utnyttjades det för programmet
specialiserade tjänsten Revitcity.

5.4 Studiebesöken
Parallellt med faktainsamlingen gjordes studiebesök vid sex olika bibliotek, såväl moderna som äldre.
Avsikten var att observera verklig inredningsarkitektur och vilka ambitioner och förändringar som gör
lokalen till en integrerande punkt för levande stämning och samvaro. Det är annorlunda uttryckt ett
sätt att uppleva hur varje bibliotek har anpassat sig till samtidens behov. Med stöd från tidigare kurser,
faktainsamling, intervjuer och rundvandring kunde en analys av bibliotekens för- och nackdelar
utredas. Bibliotekens flöden, materialval, belysning och funktioner är sådana exempel.
Följande stycken presenterar de iakttagelser av inredningsarkitekturen som gjorts under
studiebesöken. Dessa genomfördes i samband med personalintervjuerna med bibliotekarierna.
Intervjuernas resultat fungerade som vägledning under efterföljande rundvandringar. Detta
möjliggjorde en analys av lokalerna ur ett mer fördjupat perspektiv för inspiration- och
funktionsändamål. Följande bibliotek besöktes:
●

Kungliga Biblioteket - Humlegårdsgatan 26, 114 46 Stockholm

●

Stockholms Universitetsbibliotek - Universitetsvägen 14D, 114 18 Stockholm

●

Södertörns högskolebibliotek - Alfred Nobels allé 11, 141 52 Huddinge

●

Karolinska Institutets Universitetsbibliotek (Flemingsberg) - Alfred Nobels allé 8, 141 52
Huddinge

●

Biblioteket i KTH Södertälje - Kvarnbergagatan 12, 151 36 Södertälje

●

Biblioteket i KTH Stockholm - Osquars backe 31, 114 28 Stockholm

15

5.4.1 KTH, Byggteknik & Design

Fig 5.1: Sal 343

Fig 5.2: BIM-labb

Fig 5.3: Manuell distomat

För att i tidigt skede få en bättre byggteknisk uppfattning besöktes de två lokalerna i Byggteknik &
Designs institutionsbyggnad. Huvuduppgiften bestod av lasermätningar av rummens varierande
geometri som utfördes med hjälp av manuell distomat som redskap.
Det var även lämpligt att få idéer genom visuella intryck samt klargöra vilka möjligheter som finns i
respektive lokaler.
Byggnaden är ritat av Nils Ahrbom som är känd för ett antal andra skolbyggnader. Den fullbordades
1957 och användes initialt som laboratoriebyggnad för Arkitektur-, Väg- och
Vattenbyggnadsavdelningarna på KTH. Institutionsbyggnaden ägs och förvaltas av Akademiska Hus
med KTH som hyresgäst och Byggteknik & Design som användare (Akademiska Hus, u.å.)
Beträffande byggnadskonstruktionen är den uppbyggd av 6 våningsplan över en yta på 4800 𝑚2 .
Stommen utgörs av ett betongpelarsystem med balkar och bjälklag av betong. Väggar är uppbyggda
av betong och tegel.
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5.4.2 KTH

Fig 5.4: KTH Biblioteket

KTH-bibliotekets öppna läsesal från 2002 är inbyggt i ett äldre kvarter, som tidigare utgjorde en
innergård. Biblioteket har en besöksfluktuation som under året varierar mellan 2000-4000 passager
om dagen. Det intryck som ges är att det är en storslagen och sakral utformad lokal med högt i tak
som får gott om dagsljus från den inglasade takkonstruktionen. Samtidigt kan det förekomma
bländning vilket orsakar ett tidvisst behov av avskärmning. Att utnyttja taket för tillgång till
användbart dagsljus är en prioriterad uppgift för Byggteknik & Designs bibliotek.
Den omfattande ombyggnaden 2016 uppvisar att möblemanget inte endast är förråd av litteratur. Då
publikationer på nätet blivit utbrett har en stor andel av litteraturen magasinerats i mer avsides
utrymmen. Omstruktureringen innebär att mycket utrymmen kunde frigöras för publika ytor.
Detta banade väg till att skapa en intressant hall bestående av rundade soffgrupper som skapar rum i
rummet. Ett fördubblat antal studieplatser visar att lokalen har utvecklat mer mötesplatser och
kollaboration mellan studenter.
De röda sittgrupperna, som även kan benämnas som sittpuffar, är enligt chefsbibliotekarien Maria
Haglund5 relativt sparsamt använda. De är tämligen obekväma och skulle i större utsträckning passa i
en vänthall. Dessa är mindre lämpliga för en studiemiljö där studenter arbetar en längre tid. Möblering
av detta slag kommer med bakgrund av detta att undvikas i ombyggnadsprojektet.
Bland förbättringsområden vill biblioteket på sikt introducera rum där nya lärokoncept testas samt
ytor för praktiska aktiviteter. Det syftas på ett vetenskapligt skaparlabb som kan benämnas som lab
makerspace. Maria Haglund poängterar vikten av medier som film och VR-teknik. Sådana
permanenta medel där färdigheter kan appliceras i praktiken saknas i dagsläget. Maria Haglund
påpekar även att en längre tids studier kräver kortare pauser. Det kan vara kortare avslappnande
aktiviteter som pussel eller annan enklare problemlösning som återfår piggheten. Det kan även vara en
liten zon för mer avkopplande läsning.

5

Maria Haglund överbibliotekarie, intervju 10 april 2018
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Fig 5.5: KTH Biblioteket

Fig 5.6: KTH Biblioteket

Studenter kan emellanåt behöva koppla upp sig på tv skärmar. Placering av bord och stolar nära
skärmen ger inte en komfortabel användning. Skärmar är inte heller flitigt använda då de enligt Maria
Haglund6 upplevs som för publika i den öppna salen. Den TV-skärm som ska användas till VR-teknik
i Byggteknik & Designs bibliotek kommer av den orsaken inte att placeras centralt i rummet.

6

Maria Haglund överbibliotekarie, intervju 10 april 2018.
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5.4.3 Södertörns Högskola

Fig 5.7: Nedre planet, Södertörns Högskolebibliotek
Södertörns högskolebibliotek öppnades 2004 och präglas av tydlig skiktning mellan olika ljudnivåer.
Ovan ses det nedre planet där viss nivå av prat och diskussioner accepteras. Bokhyllor är uppställda i
strikta rader och vittnar om ett i allmänhet traditionellt utformat bibliotek. Det medför att ytor för
publika studiemiljöer till stor del är reducerat till korridorer mellan bokhyllor och längs fönster.
I Mellanrummet på bilden ses grupparbetsplatser dit många studenter kommer med eget material som
laptops för skolarbete. Flödet in i lokalen består främst av studenter som vandrar genom lokalen för
att söka studieplatser. De förekommer därför mycket trafik mellan bokhyllorna och kan stundom bli
en källa till störning för arbetsplatserna. Tillgång till grupprum är relativt skaplig men behov av fler
finns då huvudparten av dem är upptagna.

Fig 5.8: Den hängande salen, Södertörns Högskolebibliotek
I entrézonen möts besökare upp av en vänthall och ett fåtal sökdatorer.
Tidigare omstruktureringar har inte varit av allomfattande eller principiell karaktär. Ursprungsmöbler
har flyttats bort och ersatts med nya. Golvytan vid entré har fått en mattbeklädnad med fåtöljgrupp
som en praktfull övergång till lärandemiljön längre in i lokalen.
På grund av de allmänt pratiga och trafikerade ytorna vill vissa studenter gärna ta del av den tysta
zonen. I detta bibliotek benämns den som den hängande salen och är enligt Marie Pettersson7 det som
7

Marie Pettersson bibliotekarie, intervju 6 april 2018
19

sticker ut i biblioteket då den är eftertraktad. Till möjliga utvecklingsområden menar hon även att det
ständigt finns ett behov av mer grupprum och studieplatser.
I stället för heltäckande mattor består de publika ytorna av glansigt parkettgolv som tenderar att alstra
stegljud. Materialvalen upplevs därmed mer som prydliga än praktiska.

Fig 5.9: Våning 2, Södertörns Högskolebibliotek
Våning 2 (Plan 6) är uppdelad i en tyst och pratig halva med en smal gång som förbinder dessa.
Gången är i praktiken som en trång passage för ljudspridning. Det önskas att de hängande gardinerna
eller annan avskärmande funktion sätts på tvären för att skapa en mer isolerande ljudsluss mellan de
olika zonerna.
Byggnaden är uppbyggd av en stomme av betong som präglar miljön i framför allt trapphusen.
Klimatskalet består av stora glaspartier som omger större delen av byggnaden. Dessa faktorer kan
skapa stora växlingar i inomhustemperaturen. Det finns därmed ett behov att göra något åt luften8.
Vid behov av avskärmning från solljus gäller en kvarts fördröjning på glasfasadens fällbara gardiner.
Att lokalen har ett rikt och ljust dagsljusinsläpp förblir mest uppskattat.
Byggteknik & Design lokal omsluts från utsidan av en massiv yttervägg i tegel. Den tunga fasaden har
den avgörande egenskapen att förhindra snabba klimatväxlingar för inomhusluften (Akademiska Hus,
u.å.).

Fig 5.10: Södertörns Högskolebibliotek

8
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5.4.4 Stockholms Universitet

Fig 5.11: Entré, Stockholm Universitetsbibliotek

Stockholms Universitetsbibliotek ritades av Ralph Erskine på 1970-talet och invigdes 1983.
Byggnaden utgör ett av Sveriges största forskningsbibliotek och är ett av de bibliotek som
tillhandahåller mest fjärrlån och e-böcker.
Likt KTH biblioteket har lokalen nyligen etappvis genomgått en ombyggnad och återinvigdes 2015.
Ombyggnaden har resulterat i en förnyelse av bibliotekets publika ytor men behåller en del av det
traditionella bibliotekets struktur med utbredda bokhyllsrader. Likväl har tidigare korridorer tagits
bort för att frigöra utrymme för ca 100 nya studieplatser till studentens fördel. Det har även tillkommit
fler ljudisolerande grupprum.
I entréhallen på plan 1 har det i samband med ombyggnaden åtgärdats ett högst aktuellt behov. I det
tidigare traditionella biblioteket har gränsdragningen varit tydlig mellan personal och studenter.
Entrén har öppnats upp och ett flertal informationspunkter har ersatt en större integrerad disk. De nya
infopunkterna skapar en större närhet och tillgänglighet när studenter söker efter material i sökdatorer,
eller behöver hjälp av personal.
De övervägande vita färgerna i väggar och tak ger optimal reflektion av ljus. Det har även arbetats
med accentbelysning på akustiska ribbväggar för att ytterligare markera rummets ljus och rymd.
Det som sticker ut är att biblioteket är en stor allmän och levande plats där antalet besökare ligger på
5000-6000 per dag. Plan 2 har samtidigt en begränsning då hela planet fungerar som tyst zon.
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Fig 5.12: Plan 1, Stockholm Universitetsbibliotek
Valet av golvmaterial är praktiskt. Hela lokalen är täckt av ljuddämpande textila mattor vilket är en
stark erfarenhet för projektarbetets akustiska utformning. I samband med lokalombyggnaden i KTH är
det lämpligt att utföra hela biblioteket i en mattbeklädnad med utformning som ska ha förmågan att
dämpa stegljudsnivån. Även fysiska egenskaper som slitstyrka är i detta fall viktigt att beakta.
Stora öppna ytor sträcker sig mellan öar av bokhyllor. Dessa kan få större utnyttjandegrad om dessa
förses med mer studieplatser eller pausytor. I övrigt är byggnaden en produkt av energikrisen som
rådde på 1970-talet då priset på olja ökade drastiskt. Det innebar att det blev nödvändigt att minska på
energikonsumtionen i bostäder och lokaler. En lösning blev att fönster som har mycket högre U-värde
än yttervägg uppfördes i mindre storlek för att effektivare kunna behålla lokalvärmen (Fokus, 2013).
För att förbättra KTH:s befintliga lokals rumsliga kvaliteter utförs ett stort takfönster. Detta skall leda
till ett dagsljusinsläpp som når långt in i det djupa rummet. För ändamålet utförs en
fönstersättningsstudie och dagsljussimulering för erforderlig dagsljusfaktor.

5.4.5 KTH i Södertälje

Fig 5.13: KTH i Södertälje
KTH i Södertälje vittnar om en minimal yta som trots dess enkelhet betjänar verksamhetens
utbildning inom maskinteknik. I lokalen återfinns underlättande funktioner som självlån.
Bokhyllorna är inglasade med låsta dörrar, vilket visar att säkerhet tas på stort allvar. Dock uppstår en
sämre åtkomlighet till bibliotekets litteratursamlingar.
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5.4.6 Karolinska Institutet i Flemingsberg

Fig 5.14: KTH i Södertälje
Karolinska Institutets bibliotek i Flemingsberg ligger i nära anslutning till Södertörns bibliotek.
Till bibliotekets användare hör läkarstudenter som har tillgång till ett flertal grupprum som är
uppbyggda i bås. Grupprummen innehåller skärmar som användbara studieverktyg. En nackdel är
grupprummens avsaknad av egna tak. Samtal och annat ljud från kringliggande utrymmen hörs
således mycket tydligt. Dessa är sålunda inte akustiskt genomtänkta då även grupparbeten kräver viss
lokal ostördhet. För projektets del är det viktigt att beakta den höga rumshöjden och de plana
glaspartierna längs korridorerna, som kan orsaka att ljud reflekteras och ekar.

5.5 Planering av samband

Fig 5.15: Sambandsdiagram
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Sambandsdiagram, även kallat mentaldiagram, är en del av programskedets funktionsplanering som
illustrerar den fysiska korrelationen mellan de olika användningsområdena. Sambanden har ett flertal
gånger reviderats under lokalplaneringens gång. I tidigt skede fanns idéer till att inkludera grupp- och
mötesrum.
Tankegången efterföljdes av en strävan att göra ett enhetligt rum som inkluderar alla studie- och
mötesplatser. Det är viktigt att ha i åtanke att flödesplaneringen utgår från naturliga flöden. Med det
menas att besökare vid entré får en tydlig uppfattning om orienteringen mellan de skilda aktiviteterna.
Infozonen med reception är en tydlig gemensam utgångspunkt som befinner sig mellan två inåtgående
flöden.

5.6 Dagsljusstudie
För att utreda bibliotekets tillgång till direkt dagsljus genomförs en ljusstudie. Studien grundar sig på
Svensk Standard för byggnadsutformning av dagsljus (Svensk Standard SS 914201). Lokalens delvis
centrala placering i byggnaden kräver extra noggrannhet för att uppnå tillräcklig fönsterglasarea.
Det existerar två beräkningsmetoder i standarden. Den första metoden baseras på en ekvation som
uttrycker förhållandet mellan en lokals glas- och golvarea. Förhållandet används som kontroll av
erforderlig fönsterglasarea. Faktor f beror på avskärmningsvinkeln mellan horisontalplanet vid
fönsterpartiets mittpunkt och den högsta skärmande punkten på en motstående byggnad.

Aglas ≥ f * Agolv
Fig 5.16: Standardens första kontrollmetod.

Denna lokal har ett djup som kraftigt överstiger 6 m. Vidare är denna metod ej tillämpbar i detta fall
då den är specialiserad på fönsteröppning i fasaden. Detta innebär att den första beräkningsmetoden
för erforderlig fönsterglasarea inte kan appliceras i detta projekt.
I projektet tillämpas således standardens andra beräkningsmetod för att påvisa om lokalens tillgång till
dagsljus är tillfredsställande. Den visar om rummets fönsterglasöppning ger tillgång till acceptabel
dagsljusfaktor. Beräkningsmetoden skiljer sig från den första varianten, men standarden gäller
alltjämt. Dagsljusfaktorn på 1 % skall uppnås i halva rummets djup, 0,8 m ovan golv och 1 m från den
mörkaste väggen.
För kontroll om dagsljusfaktorn uppnår detta förhållande erhölls assistans från projektets akademiska
handledare. CAD-modellens dwg-filer användes som mall för vidare hantering i
simuleringsprogrammen Rhino och Diva. Med hjälp av programmen utförde handledaren
simuleringar som bekräftar att biblioteket uppnår standardens dagsljuskrav. Se bilaga för bilder och
resultat.
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6 Resultat
6.1 Planlösning
För att uppnå funktionell standard med avseende på arbetsmiljö, tillgänglighet och belysning
utarbetades ett slutgiltigt koncept. Detta koncept är medvetet anpassat till den befintliga lokalens
rumsliga kvaliteter och potential och kan beskrivas med två ord:

❖ Öppenhet
❖ Ljus

Fig 6.1: Möblerad plan
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De studiebesökta bibliotekens sätt att hantera ombyggnader visade att studenter vill ha mer utrymmen
för grupparbeten. Det resulterade i en öppen aktivitetsbaserad hall som kombinerar kollaborativa
studieöar med enskild läsning.
Kollaborativa studieöar bildar tillsammans med gruppstudieplatserna vid fasaden en total yta på
65 𝑚2 som är tillägnat åt kollaborativa studier. Studenters sätt att lägga upp sina studier varierar
beroende på situation. Detta förutsätter olika grad av kollaboration och kan innefatta grupper av två
personer och uppåt.
Likt en verkstads arbetsstationer är den öppna hallen full av publika ytor som främjar olika typer av
arbetssätt. Studieöar är specialiserade på större grupper om ca 4 personer samtidigt som lokalen även
innehåller studieplatser som i sin utformning mer är inrättade åt parstudier.
Denna tydliga fördelning bidrar till en effektiv exploatering av bibliotekets läsplatser. Följaktligen
bidrar detta upplägg en högre grad av mångfunktionalitet, vilket gynnar det aktivitetsbaserade
rummet.
Den allmänna biblioteksytan erbjuder sålunda även kollaborativa studieplatser. Likväl kontrasterar
dessa från de kollaborativa studieöarna då de inte avgränsas av bokhyllor eller skärmar, vilket ger dem
ett mer publikt och synligt läge.

Fig 6.2: Kollaborativa ytor
Inredning och hyllor har ett starkt gestaltningsbärande syfte som i mjuka former differentierar de
skilda studieplatserna. Detta sätt att avgränsa ytor skapar olika studienischer och leder i sin tur till att
bildar rum i rummet.
För att kompensera förlusten av datorer i samband med ombyggnaden till bibliotek utnyttjas
föreläsningssal v.37 som ersättande datorsal.
Bortsett från sökdatorer vid infozonen utelämnas stationära datorer då de redan finns i stort antal i
befintliga datorsalar. I stället är arbetsplatserna anpassade att ta emot studenter som kommer med
egna flexibla laptops. Det är ett växande användarmönster där fler kommer till biblioteken med eget
studiematerial.
I övrigt återfinns funktioner som utställning för byggnadsmodeller och VR-utrymme. VR-utrymmet är
integrerad i den öppna läsesalen för att på så sätt synliggöras som ett användbart
visualiseringsverktyg.
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6.2 Illustrationer

Fig 6.3: Ingång från huvudentré vid infozonen.

Fig 6.4: Överblick över biblioteket
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Fig 6.5: Grupparbetsplatser anpassade för parstudier med VR-utrymmet i bakgrunden.
Konstverk och hängande akustiska skivor utnyttjar tillsammans volymen i det tornliknande rummet.
Den antikvariska bedömningen resulterade i ett dagsljusinsläpp från taket, vilket även det är ett
gynnsamt sätt att utnyttja rummets volym på ur ett arkitektoniskt perspektiv.
Arbetsplatser är utrustade med justerbara bordslampor för att minska bländningsrisken.
Med markerande golv och mattfärger synliggörs VR-utrymmet som ett viktigt visualiseringsverktyg.
Till andra rumsegenskaper hör det genomgående temat med inredning i gröna och ljusa färger. Inom
ljusdesign talas det om färgen grön som har en lugnande effekt.
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Fig 6.6: Kollaborativa studier och platser för avkoppling.
Ribbvägg med träyta i kombination med fibergips har goda akustiska egenskaper med hög brandklass
(Gustafs, 2018). Träbeklädnaden syftar även till att ge den höga läsesalen en mer organisk och
levande prägel. I syfte att framhäva rummets höjd används väggarmaturer som belyser väggar samt
bärande pelare nedifrån. Undertaket är försett med ljudbafflar i syfte att absorbera ljud från de
reflekterande glaspartierna.

Fig 6.7: Gustafs ribbvägg
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6.3 Flöde

Fig 6.8: Byggteknik & Designs byggnad.

Bibliotekets entré utgår från lobbyn som befinner sig direkt innanför byggnadens befintliga
huvudentré från Teknikringen.
En entré som leder direkt utifrån från Brinellvägen har ansetts som olämpligt ur praktisk synpunkt.
Programplaneringen utgick från naturliga flöden som tar hänsyn till en intern orientering inifrån
bygganden. Ett av de främsta bakomliggande skälen till detta är nödvändigheten av en bekväm entré.
Vid entré till en lokal som har kapacitet för ett större personflöde som skolor, affärslokaler och andra
publika lokaler lämpar sig ett vindfång. Det är en form av förrum för avställning samt sanitära
inrättningar som krävs för att ta emot mycket folk direkt utifrån.
Dessa komforter finns redan i samband med dagens entré från Teknikringen som har den viktiga
vestibulfunktionen.
Därutöver är det planerat att bibliotek endast är avsett för Byggteknik & Designs studenter, vilket
även det gör en direkt ingång utifrån oläglig. Således används entrén inifrån som bibliotekets
inträdespunkt.
Ytterdörren är emellertid avsedd att fungera som ett leveransflöde vid godsmottagning. Det är en
smidig logistisk lösning där leveranser sker direkt från gatan.
I huvudsak kommer studenter att inträda biblioteket via huvudentré som möts upp av reception och
infopunkter. Det andra flödet sker via ingång från korridoren längs datorsalarna. De två flödena
förenas vid infozonen och skapar en gemensam utgångspunkt till den öppna läsesalen.
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6.4 Inomhusklimat
Byggnaden är uppbyggd av en tung tegelfasad med förmåga att minska hastiga klimatväxlingar.
Samtidigt är det nödvändigt att beakta rätt tillgång till dagsljus för den delvis centralt i byggnaden
belägna salen. Av den anledningen utfördes en större fönsteröppning i form av ett takfönster.
Utförandet behåller den tunga och isolerande fasaden intakt då projektering av ett fasadfönster kräver
mycket arbete med hänsyn till befintliga fönster och materialmöten.
För att till viss del kompensera reduceringen av isolerande takkonstruktion används högisolerande
glasparti från Sapa som är en etablerad utvecklare av byggsystem i aluminiumprofiler (Sapa, u.å.).
En viktig aspekt utöver köldbryggor i anslutningar är den stora glasareans förmåga att bidra till ett väl
isolerande klimatskal.
Ett äldre exempel på hur uppvärmningsfrågan kunde hanteras återfinns i Stockholm
Universitetsbibliotek. Lokalen utfördes med mindre fönsterarea för att ge ytterväggskonstruktionen ett
lägre U-värde. Detta för att behålla inomhusvärmen och på så sätt minska energikonsumtionen för
uppvärmning.
För effektiv fönstervärme appliceras en beprövad uppvärmningsmetod i bibliotekets takfönster.
Fönstervärmen går under namnet Varma glas som effektiv genom relativt liten energiåtgång
kvarhåller lokalvärmen. Varma glas är en eluppvärmd isolerglaslösning som motarbetar kallras samt
kondens (Fasadglas, 2014).
Principen är en omvandling av elektrisk spänning till värmeenergi. Glaset uppvärms till aktuell
rumstemperatur när det inre glasets elektriskt ledande skikt tillförs spänning. Glaset bidrar till att
smälta snö och därmed reduceras snölasten vintertid. Glaspartiet kan därmed betraktas som ett väl
isolerande skikt i klimatskalet som leder till lägre uppvärmningskostnader (Glassolutions, u.å.).

Fig 6.9: Sapa takfönster

Fig 6.10: Axonometri över takfönster

I dagsläget innehåller lokalen cirkulationskylare i golvnivå som används som balans till flertalet
värmealstrande datorer. Då biblioteket i jämförelse innehåller mycket färre apparater blir behovet av
kylning mindre. Därför avlägsnas dessa till förmån för ny värdefull inredningsyta.
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6.5 Detalj

Fig 6.11: Takfönster, anslutning mellan sarg och vägg
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6.6 Funktioner
6.6.1 Info och support
Reception förläggs åtkomlig direkt innanför entrén. Dess strategiska placering fungerar som ett nav
mellan de två entréflödena. Platsen innefattar även öppna infopunkter som utgörs av interaktiva
kiosker för självlån samt sökning i bibliotekets databaser.
Infopunkter och reception bildar genom deras närhet en synlig och integrerande supportzon som
tydliggörs av golvmattor i grön kulör som markerar denna funktion. Valet att inkludera en mindre
receptionsdisk är gjord med hänsyn till att det är en arbetsplats för personalen. Detta är nödvändigt för
ett ostört och fungerande administrationsarbete.

6.6.2 Utställning
Utställningszonen finns under direkt uppsikt av personal. Den utgörs av ett flertal montrar som
innehåller byggnadsmodeller. Funktionen synliggör utbildningen och studentens färdighet att
applicera de teoretiska kunskaper utbildningen ger. Modellerna är resultat av en 3D-utskriftsprocess
som är integrerad till biblioteksverksamheten. Skrivare återfinns i ett avskilt skaparlabb utanför den
öppna salen ifråga.

6.6.3 Kollaborativa studieöar
Studieplatserna är ägnade åt kollaborativa studier i större grupper om ca 4 personer. Funktionen är en
del av öppna läsesalen men omgärdas av hyllor i mjuka former. Det är detta sätt att avskilja ytor som
skapar känslan av rum i rummet och betonar hur olika zoner skall förfogas. Utöver depå för media
fungerar inredningen som avskiljare, ljudisolerare och flödesskapare. Grupparbetsplatsernas
sittmöbler är ej baserade på tygmaterial, då det i biblioteken finns ett problem med tygets snabba
slitage och nedsmutsning9.

Fig 6.12: Kollaborativ grupparbetsplats

9

Maria Haglund överbibliotekarie, intervju 10 april 2018
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6.6.4 Allmän biblioteksyta
Den allmänna ytan innehåller studieplatser för individuell läsning och för gemensamma studier.
Långa studier behöver emellanåt kombineras med pausytor för avkoppling. Bekväma äggformade
fåtöljer ger studenten möjligheten att kapsla in sig en stund för att kombinera lugnare läsning med
behövlig rekreation. Platser för intensivare individuella studier finns i form av en bordsrad med
avskiljande skärmar mellan varje arbetsplats.

Fig 6.13: Individuella arbetsplatser

Fig 6.14: Saarinens äggformade fåtöljer

6.6.5 VR-teknik
VR-utrymmet befinner sig under balkongen i dagens BIM-labb. Utan att utgöra ett eget rum
exponeras VR-tekniken i den öppna salen. Funktionen förtydligas med utmärkande starka färger i
väggar och golv. Platsen är utrustad med en tv-skärm med uppkoppling till VR-glasögon. I de fall då
denna aktivitet upplevs för publik kan utrymmet avskärmas med gardin.

Fig 6.15: VR-utrymme

6.7 Dagsljus och belysning
Den genomförda ljusstudien visar att biblioteket får tillfredsställande tillgång till dagsljus. Denna
slutsats är baserad på handledarens genomförda datorsimulering av lokalens dagsljusfaktor, se bilaga.
Lösningen har sin grund i ett konsekvent beaktande av dagsljuskrav, värmelast och fasadåtgärder.
Ett fasadingrepp kräver lång utredning med hänsyn till befintliga fönsters proportioner och
materialmöten. Ett stort panoramafönster betraktas således som ett för radikalt ingrepp för den
kulturmärkta byggnaden.
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Takfönstrets praktiska fördelar:
❖ Respekt för byggnadens kulturmärkning
❖ Lägre solvärme från väst och söder10.
❖ Mer användbart ljus som gör lokalen ljusare.

Biblioteket tillämpar dagsljusstyrning. Metoden håller lokalen med konstant ljusstyrka (Smart
belysning, 2012). Det sker med hjälp av utplacerade sensorer i rummet som detekterar det totala
intaget av dagsljus. När dagsljuset minskar i styrka ökar belysningen i armaturerna. Samma princip
gäller när dagsljuset ökar där belysningsstyrkan sänks på motsvarande sätt.

Fig 6.16: Belysningsplan

- Arbetsplats med belysningsstyrka 500 lux

- Infälld armatur

- Pendelarmatur

- Väggarmatur

- Spotlight

10

- Skena

Carl Zulu Gerdén arkitekt
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Allmän-och platsbelysning är planerad med avseende på lämplig färgtemperatur och luxtal. Infälld
allmänbelysning i undertak avger en varmare vit färgtemperatur vid 2700-3000 Kelvin som bidrar till
en avslappnad stämning likt det som associeras med hemmet. Dessa färgtoner tillämpas på samma sätt
i lokaler som hotellrum och restauranger där prioritet är att skapa en mysig miljö.
Arbetsplatser är utrustade enligt kallare platsbelysning med pendelarmaturer på ca 4000 Kelvin. Det
är denna färgtemperatur som för ögat betraktas som en neutralt vit färg och är mest gynnsam för
bibehåll av pigghet och motivation. Med detta i åtanke har punktbelysning utarbetats för god
anpassning till platser som kräver koncentration där enskilda inslag behöver synas väl.
Med målsättning att uppnå minimikravet på 500 lux belysningsstyrka för arbetsplatser kunde det
erforderliga antalet armaturer fastställas.

Förenklad metod för luxtal och armaturer:
Mål: 500 lux på bordet.
Ljuskällans ljusflöde: 300 lumen
Area på bordet: 1,2 𝑚2
Lux * 𝑚2 = total lumen
500 * 1,2 = 600 lumen
Total lumen / ljuskällans lumen = antal lampor
600 lumen / 300 lumen = 2 armaturer behövs

Tabell 6.1: Luxtal och armatur
Infällda armaturer utgörs av LED lampan Eira-Fagerhult. LED-tekniken är ett energisnålt alternativ
där mindre av energin går åt värme samtidigt som samma ljusstyrka uppnås.
Valet av allmänbelysningen är planerad med hänsyn till den höga rumshöjden där det är viktigt att
undvika ett skuggat undertak. Lamporna minskar kontrasterna i undertaket och lyser upp undertaket
från sidorna med varmare färgtemperatur som håller sig på 3000 Kelvin. Vid kallare färgtemperaturer
upplevs det som för kallt som allmänbelysning. Armaturens signifikativa egenskap att styra ljuset
yttrar sig genom dess specialgjorda linser. Dess verkan blir en homogent upplyst ring som även ger en
avskärmande effekt mot bländning (Fagerhult, u.å.).

Fig 6.17: Infälld armatur, Eira-Fagerhult
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Fig 6.18: Platsbelysning, Appareo Cirkulär
Likaså är arbetsplatsbelysningen ovan bord baserad på LED-teknik och utgörs av pendelarmaturen
Appareo Cirkulär (Fagerhult, u.å.). Armaturen strålar ett relativt kallt och jämnt vitt ljus på 4000
Kelvin. Denna ljuskälla motsvarar efterfrågan på kallare färgtemperatur då den frambringar kontraster
och enskilda detaljer bättre och ger därmed optimala villkor för studier (GodEl, u.å.). Pendelarmatur
Lona S används även för att uppnå samma förhållanden på arbetsplatser.

Fig 6.19: Väggarmatur Erco Trion

Fig 6.20: Golvarmatur Erco Nadir IP67

I den tornliknande delen som är dagens BIM-labb är avsikten att belysa rummets höga höjd.
Utrymmet belyses nerifrån med golv samt väggarmaturer. Färgtemperaturen hålls inom spannet för
allmänbelysning vid 2700 Kelvin för att ge väggarnas stora ytor ett varmt vitt sken (Erco u.å.)

Fig 6.21: Erco strålkastare
Lokalens passageytor vid sidorna fungerar som korridorer. Dessa behandlas med strålkastarbelysning
som accentbelyser korridoren och bokhyllor med kallare sken på 4000 Kelvin. Belysningen är
monterad på en skena som gör det flexibelt vid armaturbyte och riktningsjustering.
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6.8 Akustik
Den akustiska lösningen för biblioteket bygger på en enskild öppen sal med relativt stor volym. Detta
är en av förutsättningarna bakom företeelser som spridning samt fördröjning av röster och andra ljud i
rummet. Som en balanserande åtgärd mot uppkomsten av sådana förhållanden är lokalen inredd med
akustiska komponenter i väggar, tak och golv. Absorbenter är utvalda för effektiv absorbering av
samtalsljud inom talfrekvensområdet 125-8000 Hz.

6.8.1 Reception
Receptionens vägg är utformad med Sound Wall akustikpaneler (Offecct, 2018)
Panelerna bildar tillsammans ett väggparti som är specialutformad för frekvenser 250 Hz och högre.
Ljudvågsväggen reducerar bruskällor som röster och telefonsignaler kring receptionen.

6.8.2 Öppen läsesal
Undertaket består av ett heltäckande bärverk av undertaksplattor från Ecophon, Ecophon Master™ A.
Utöver ljudabsorberande egenskaper fungerar de som god ljudisolering mot installationsutrymmets
ventilationskanaler (Ecophon, u.å.).
Den höga rumshöjden vid fasaden fylls till viss del upp av frihängande akustiska absorbentskivor,
Ecophon Solo™ Circle (Ecophon, u.å.). Valet bakom utformningen är gjord utefter produktens
kreativa runda former. Förutom förbättrad ljudmiljö påverkar designelementen upplevelsen av
rummet.
Undertaket är försett med vertikalt hängande akustiska ljudbafflar, Echo Eliminator™ (Acoustical
Surfaces, 2018). Bafflarnas stora ytor motverkar ekoeffekten och ger effektiv absorbering av
reflekterande ljud från glaspartierna. Absorbenternas parallella placering längs glasväggen blockerar
mindre ljus från takfönstrets dagöppning och ger dagsljuset en mer obehindrad väg in i lokalen.

Fig 6.22: Ljudbafflar, Echo Eliminator™

Fig 6.23: Exempel på Echo Eliminator™
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Väggytor är inredda med Ginkgo A40 ljudabsorberande panel från tillverkaren Blå station. Dess
effekt leder till en reducering av eko- och ljudnivån i lokalen. Produkten tillför även ett estetiskt inslag
för rummet då de kan utföras i många olika kompositioner och färger.

Fig 6.24: Gingko ljudabsorbent

Fig 6.25: Gingko ljudabsorbent

Bland det som eftersträvas vid val av golvmaterial är som tidigare nämnt att reducera stegljudsnivån.
Effektiv förbättring av stegljudsförhållanden är viktigt när planering av golvbeläggning genomförs.
Den andra aspekten är materialets tålighet och slitstyrka. Jämfört med vanliga textila mattor i ull
håller syntetmatta bättre i längden med dess slitstarkare egenskaper (Mattvaruhuset, 2015).
Bibliotekets golvbeläggning utgörs genomgående av syntetmattor från golvtillverkaren Bolon.
Syntetmattorna är baserade på slitagetålighet enligt den europeiska standardens
Commercial Use-klasser, vilket gör mattorna anpassade för tyngre kommersiellt bruk (Bolon, u.å).
Bestämda ytor som studieöar och infopunkter har framträdande mattkulörer för att markera
funktionerna.
Stegljudsförbättring Δ 𝐿𝑊
Bolon Syntetmatta

11-17 dB

Tabell 6.2: Bolon syntetmatta

Artisan Ecru (Allmän)

Botanic Viva (Studieö)

Artisan Malachite (info)

Botanic Tulip (VR)

Fig 6.26: Bolon syntetmattor
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6.9 Tillgänglighet
En av prioriteringarna är att skapa en fungerande publik verksamhet som har kapacitet att ta emot
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.
Rummet kategoriseras som en publik lokal och räknas därmed ej som bostad. Det har lett till en
gestaltning med större dimensioner än det som är avsett för en enskild bostadslägenhet. Det fria
passagemåttet genom dörrarna, inklusive skjutdörren, är över 0,80 meter.
Planering av bibliotekets inredning förutsätter att en person med begränsad rörelseförmåga ska ha
tillgång till passager som uppfyller tillgänglighetskraven i BBR kapitel 3. För en inomhusrullstol är ett
vändmått på 1,3 meter tillfredsställande. Biblioteket har tillgång till passager som är utformade med
dimensionerande vändmått för mindre utomhusrullstol, där cirkeldiametern uppgår till 1,5 meter
(Boverkets byggregler, 2015).

Fig 6.27: Tillgänglighet för mindre utomhusrullstol

6.10 Brand

Fig 6.28: Utrymningsvägar
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Den ombyggda lokalen har tillgång till 4 utrymningsvägar varav en leder direkt ut till det fria.
Biblioteket kategoriseras som en samlingslokal och verksamhetsklass 2 enligt BBR:s
brandskyddskapitel (Boverkets byggregler, 2015). För denna kategori får det maximala gångavståndet
för den längsta gångsträckan till nödutgång inte överstiga 30 meter.
Undertaket är försett med en vattensprinkleranläggning vilket utökar det maximala gångavståndet
med en tredjedel till 40 m. Lokalens längsta uppmätta gångsträcka på 17 meter uppfyller detta krav
med god marginal. Tillgången på nödutgångar är därmed god.
Som ytterligare brandskydd används Gustafs träribbor som utöver brandskyddande egenskaper ger
den höga läsesalen ett organiskt och levande inslag. Ribbväggen kombinerar träyta med fibergipsskiva
som ger konstruktionen brandklassen B-s1,d0 enligt Euroclass-systemet (Gustafs, 2018).
Klassen förutsätter att beklädnaden skall vara fäst på obrännbart material eller tändskyddande
beklädnad. Dess viktiga insats är att skydda konstruktionen genom att fördröja brandpåverkan under
ett brandförlopp samt kraftigt minska mängden brandgaser.

6.11 Närområdet
Den utvalda lokalen för Byggteknik & Designs bibliotek är en del av fastigheten NORRA
DJURGÅRDEN 1:49 i korsningen mellan Teknikringen och Brinellvägen. Byggnaden ligger relativt
centralt placerat i KTH:s campusområde med närhet till andra institutionsbyggnader. Utöver KTH:s
utbildningslokaler finns även Operahögskolan och Försvarshögskolan i området. Det närmaste
kommunikationsmedlen är Tekniska Högskolans tunnelbanestation samt Roslagsbanan. Det befintliga
KTH biblioteket vid huvudbyggnaden betjänar i dagsläget hela campusområdet.
Strax norr om byggnaden ligger KTH-hallen som erbjuder idrottsaktiviteter. Utmärkande för
närområdet är det pågående studentbostadsbyggandet. Fem nya studentbostadsbyggnader genomförs
av Akademiska Hus i egen regi (Akademiska Hus, u.å.).

Fig 6.29: KTH:s campusområde
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7 Analys
Det resulterande biblioteket och dess lokalprogram kan betraktas som en multifunktionell och
aktivitetsbaserad hall, likt de öppna kontorslandskapen som distanserat sig från det traditionella
cellkontoren. Den öppna hallens avgränsande studieöar skapar olika sorters möten och ger en
föreställning av flera rum i rum i rummet, samtidigt som lokalen behåller en transparent rymd och
planlösning. De differentierande funktionerna som kombinerar kollaborativa studier med enskild
läsning uppfyller alla målgruppers preferenser.
Att i ett enda utrymme med en lokalarea på ca 247 𝑚2 innefatta alla användningsområden som
efterfrågas av de stora forskarbiblioteken är orimligt ur praktisk synpunkt.
Detta har lett till viktiga prioriteringar och överväganden i frågan om vilken roll Byggteknik &
Designs bibliotek ska ha i institutionen.
Resultatet är en unik lösning med stark lokalanpassning. En omständighet är den relativt ansträngda
ytan, vilket gjorde det extra viktigt att se över balansen mellan inredning och tillgänglighet.
KTH:s Överbibliotekarie Maria Haglund11 nämner att ingenjörsutbildningen traditionellt har varit
teoretisk. Ett steg in i det praktiska stadiet är så kallade skaparlabb. Dess funktion som har störst
genomslag är den banbrytande 3D-skrivaren som omsätter studentens teoretiska färdigheter till
verkliga modeller. En 3D-utskriftsprocess fungerar i sin fulla kapacitet i en kopieringsverkstad.
Med hänsyn till en sådan verkstads bulleralstrande från apparater krävs att utrymmet isoleras till ett
eget rum. Ett sådant rum skulle bryta den befintliga lokalens rumsliga öppenhet, ljusinsläpp och
harmoni.
En uppdelning av rummet i mindre delar är således olämpligt. Då 3D-utskriftsprocessen har ett viktigt
nyskapande värde förläggs detta labb närbeläget men isolerat i ett av lärarkorridorens rum. Labbet blir
en del av verksamhetens gemenskap då biblioteket fungerar som plattform för utställning av 3Dmodeller. Detta är ett av särdragen som vittnar om lokalens unika relation till Byggteknik & Design.

Fig 7.1: Skaparlabbets 3D-skrivare
Då institution har ett flertal datorsalar ger stationära datorplatser inget större värde för
bibliotekslokalen. Detta speglar även ett växande användarmönster där det råder en tydlig tendens
med fler studenter som kommer till biblioteken med flexibla laptops som eget studiematerial.
Bibliotekets digitala enheter utgörs av interaktiva kiosker i infozonen. Förutom självbetjäning för
självlån fungerar de som sökdatorer för direkt tillgång till bibliotekets databaser.

11

Maria Haglund överbibliotekarie, intervju 10 april 2018
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Fig 7.2: Skaparlabbets avskilda placering
En annan identifierad fråga som hör till projektets begränsningar är rum för grupparbeten.
Kännetecknande för många akademiska bibliotek är förekomsten av grupprum som används vid
behov av större avskärmning från öppna publika ytor. Studiebesöket i Södertörns Högskola visade att
efterfrågan på fler studieplatser inklusive rum för grupparbeten är relativt stor. Fördelen med
grupprum är dess fysiska avskärmning som ger skydd från läsesalens bakgrundsbrus. Nackdelen som
uppstår är precis som med ett skaparlabb att rummet får karaktär av att vara uppdelat i mindre celler,
vilket framstår som en belastning för rummets öppna och ljusa koncept.
Att den resulterande planlösningen saknar grupprum beror dels på den uppkomna rumsuppdelningen.
Det beror likaså på hänsyn till att det finns befintliga grupprum på bottenplan att tillgå.
Därmed fungerar biblioteket som ett öppet komplement för institutionen och erbjuder därmed en unik
studiemiljö som saknas i övriga byggnaden.
Hänsyn till dessa faktorer har bidragit till den stora öppna planlösningen. Därför har möblerna inretts
på ett differentierande sätt som skiljer de skilda funktionerna åt. Samtidigt förblir funktionerna i en
kontext av ett och samma rum.
Biblioteket uppdelning i så kallade funktionsöar skapar olika miljöer för studier och läsning på en
förhållandevis begränsad yta. Detta har bidragit till att varje miljö känns unik och passande för sitt
syfte, beroende på hur studenten väljer att lägga upp sina studier.
Miljön ska främja till bättre läsförmåga när studenten fördjupar sig i vetenskapliga ämnen. Biblioteket
är därmed till större delen inklätt i en kombination av färgerna vitt och grönt för att skapa en levande
och naturlig känsla. Detta val gjordes då färgen grön inom ljusdesign är vilsamt för ögat och
uppmuntrar till kreativitet (Renström, Håkansson 2004, 28).
Studenter uppehåller sig vanligen en längre tid i biblioteken, varför det krävs god komfort i möbler
och att material håller i längden. Som exempel avstods det från grupparbetsplatser i tyg som tenderar
att snabbare slitas och smutsats ned.
I arbetet har tillgången till naturligt ljus resulterat i ett flertal fönsterstudier och simuleringar för olika
möjliga lösningar. Valet av takfönster speglar ett realistiskt förhållningssätt till en kulturmärkt
byggnad. Avsaknaden av fasadfönster beror på kravet av en omfattande studie i grundlig relation till
resten av byggnaden. Hänsyn måste tas till byggnadens övriga fasader med avseende på
fönsterproportioner, materialmöten samt befintliga plåtdetaljer. Detta kräver mycket tid och omsorg
att lösa på ett tillförlitligt sätt. Den tjänliga takfönsterlösningen med fri sikt mot det yttre, god
dagsljustillgång och mindre solvärmelast från väst och söder är ett resultat av respekt för byggnadens
kulturmärkesvärde. Detta rationella sätt att utnyttja höjden och volymen medför en viktig
arkitektonisk mening för det tornliknande rummet och berättigar dess höga höjd.
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8 Slutsats
Högskolebiblioteket är en verksamhet som erbjuder en lärandemiljö för studier som är knuten till
lärosätet. Dess uppgift är att studenter främst genom en kollaborativ miljö för samvaro fördjupar sig i
undervisningsmaterial, samt förmedlas om sökning och värdering av vetenskaplig information.
Det akademiska biblioteket var tidigare främst forskarbaserat där intellektuella samtal fördes mellan
forskare och lärare. Steget från det forskarbaserade till det användarorienterade biblioteket har
betydelse än idag när det analyseras hur dagens bibliotek ser ut som organisation och studierum.
Genom studien av bibliotekens åtgärder att bemöta användarnas nya behov märks den pågående
övergången till en renodlad och studieanpassad lärandemiljö. Omstruktureringar resulterade i ett
kraftigt utökat antal studieplatser där KTH-biblioteket stod för en fördubbling. I det arbetet har målet
varit att skapa mer publika ytor till följd av bortflyttning av större delen av bokbeståndet med
ytkrävande bokhyllor. Processen speglar den orientering som råder där allt fler användare tar del
internetbaserade publikationer.
Detta utvecklingsmönster understryker ett minskande behov av att använda biblioteket endast för
bokens skull samt utlån. Det nya användningsområdet är istället avsedd att främja en plattform för
gemensamma studiearbeten och inspirerande möten.
I siffror kan dagens förhållanden beskrivas med att de besökta bibliotekens årliga inköpsbudget är
mellan 95-98 % tillägnat åt digitala lärresurser som databaser och e-tidsskrifter12 13.
Projektet gestaltning speglar vikten av att biblioteket som rum uppfyller ett motiverande syfte i
teknologins tidevarv.
Dagens starkt användarorienterade bibliotek utvecklas och syftar till en verksamhet med
självständigare studenter. Genom att själv lära sig att kritisk värdera vetenskaplig fakta utvecklas
studentens kompetens. Biblioteket framstår sålunda som en högtidlig lokal för diskussioner, tyst
läsning samt plats för utveckling av den egna informationskompetensen.
Inom biblioteksverksamheten talas det om samspelet mellan det fysiska och digitala rummet.
Projektet avsikt är en gestaltning av det fysiska rummet. Genom den öppna och transparenta
rumsinredningen exponeras bibliotekets samlingar. Det är denna förmåga till exponering av resurser
som är det fysiska rummets viktiga egenskap. Därför behövs i viss mån även de tryckta böckerna som
en bärande beståndsdel till utformningen av studieöar och andra definierade funktionsytor.
Hyllorna skall dock tillföra ett starkt gestaltningsbärande syfte för rummet mer än att bara vara depå
för tryckt material.
I denna lokal bidrar de vågformade bokhyllorna till definierade studieområden. Den originella och
mjuka designen ger förutsättning till harmoniska och jämna flöden.
Studiebesök och intervjuer tydde på ett användarmönster där studenter främst söker sig till
bibliotekens läsesalar och grupprum för kollaborativa studier. Inlärning där erfarenheter utbyts får
därmed högre prioritet jämfört med tyst läsning. Tystare studieplatser förekommer allmänt, men tar
mindre plats och har distanserat från de äldre traditionella forskarbiblioteken. Tysta utrymmen
avgränsas antingen till ett enskilt rum eller till en del av ett våningsplan. Vissa element av traditionell
utformning som strikta bokhyllor lever i viss utsträckning vidare i framför allt Stockholm Universitet
samt Södertörns högskolebibliotek.
Framtidsbilden för det akademiska biblioteket kan sammanfattas som en övergång från teoretisk
läsning till en verksamhet som inbegriper praktiska aktiviteter. Bibliotek kommer fortsättningsvis i
större utsträckning att fungera som en mötesplats för stimulerande lagarbeten och samråd i
undervisningen, snarare än en nödvändig inkörsport för informationssökning. Tillgången till digitalt
kursmaterial i exempelvis lärplattformar har gjort användaren mindre beroende av bibliotekets fysiska
rum.
12
13

Maria Haglund överbibliotekarie, intervju 10 april 2018
Wilhelm Widmark överbibliotekarie, intervju 5 april 2018
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Fig 8.1: Biblioteket befinner sig användningsmässigt i en övergång från diskussionsstadiet till ett
stadium som innefattar praktiska uppgifter.

Det framtida biblioteket kommer följaktligen att ses som mycket mer än bara ett samlingsförråd av
litteratur. Detta projekts bibliotek speglar den visionen. Dess öppna koncept har den betydelsefulla
förmågan att exponera sitt innehåll som bidrar till att rummets syfte som källa för utforskning
framhävs.
Det aktivitetsbaserade rummet med differentierande studiemiljöer är starkt användarorienterat där
studenter ökar sin kompetens genom olika former av kollaborativt lärande.
Användningsmässigt befinner sig biblioteksverksamheten i en övergångsetapp från det kollaborativa
diskussionsstadiet till det kollaborativa och praktiska.
Byggteknik & Designs nyskapade bibliotek bemöter det växande behovet av samarbete och praktik.
Rummet åskådliggör övergången från en plats som inte bara är ämnad åt att samla och ordna resurser,
utan även att studenten deltar i skapandeprocesser och visualisering. I form av utrymme för VR-teknik
erbjuder biblioteket ett interaktivt visualiseringsmedel som stimulerar inlärningen på ett nytt sätt.
I denna utbildning läggs stor vikt på förståelsen för byggprocessen från projektering till drift och
förvaltning. Med denna digitaliserade process kan studenten på ett verkligt sätt ta del av skolprojekt
och detaljer i byggnadsetapper som exempelvis 3D-modeller från CAD-programmen Revit och
ArchiCAD.
Det kan i större sammanhang vara till nytta vid konsekvensbedömning av ett byggnadsverks påverkan
på omgivningen då VR-tekniken tillhandahåller en verklig betraktelse av objekt och rum.
Skolmaterial får ett nytt fokus med större förankring i verkligheten. Den platsbundna aktiviteten lyfter
sålunda fram den byggtekniska utbildningen och dess delmoment.
Steget i den digitala riktningen innebär att biblioteksrummet definitivt betraktas som en källa för
verklig upptäckt och utforskning.
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HÄNVISNINGAR

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM
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SYSTEMHANDLING
OPTIMERING AV HÖGSKOLEBIBLIOTEK
NORRA DJURGÅRDEN 1:49
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
TEKNIKRINGEN 78A
114 28 STOCKHOLM

1

SITUATIONSPLAN
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SITUATIONSPLAN
SKALA
A1
A3
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NUMMER

A01-01-001

BET

FÖRKLARINGAR
ENTRÉ
RIVNA VÄGGAR

BEFINTLIG DATASAL

NY DATASAL

FÖRELÄSNINGSSAL
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Korridor

VR-Teknik

Kollaborativ
studieö

Tyst studie zon

Utställning

Allmänn
biblioteksyta

FÖRESKRIFTER
Reception

Kollaborativ studieö

Tyst läsning

Kollaborativa studier

STUDENT LOBBY

Kollaborativ
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Infopunkter
Korridor

HÄNVISNINGAR

Skaparlabb
Personalrum

Personalrum

Personalrum

Personalrum Personalrum

Personalrum Personalrum

RECEPTION
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ENTRÉ

DN

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

SYSTEMHANDLING
OPTIMERING AV HÖGSKOLEBIBLIOTEK

1

NORRA DJURGÅRDEN 1:49
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
TEKNIKRINGEN 78A
114 28 STOCKHOLM

ORIENTERINGSPLAN
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UPPDRAG.NR
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BEFINTLIG VÄGG
BEFINTLIG
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g
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HÄNVISNINGAR
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BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

SYSTEMHANDLING
OPTIMERING AV HÖGSKOLEBIBLIOTEK

1

NORRA DJURGÅRDEN 1:49
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
TEKNIKRINGEN 78A
114 28 STOCKHOLM

RIVNINGSPLAN
1 : 50

0m

1m

2m

3m

4m

5m

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

AF179X

SS, SN

DATUM

ANSVARIG

HANDLÄGGARE

05/31/18
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A01-01-003

BET

FÖRKLARINGAR

Vy från Entré

FÖRESKRIFTER
FÖR GOLVTYPER OCH
KULÖRER

HÄNVISNINGAR
MÖBLERAD PLAN
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Vy över VR och arbetsplatser
BET

ANT

Vy över tyst läsning

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

SYSTEMHANDLING
OPTIMERING AV HÖGSKOLEBIBLIOTEK
NORRA DJURGÅRDEN 1:49
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
TEKNIKRINGEN 78A
114 28 STOCKHOLM

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

AF179X
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DATUM

ANSVARIG

HANDLÄGGARE

05/31/18
SS, SN
OMBYGGNATION
ILLUSTRATIONER
SKALA
A1
A3

1:1

NUMMER

A31-04-01

BET

FÖRKLARINGAR
HELTÄCKNINGSMATTA AV
VINYL TYP A 184 m2
HELTÄCKNINGSMATTA AV
VINYL TYP B 38 m2

HELTÄCKNINGSMATTA AV
VINYL TYP 19 m2

HELTÄCKNINGSMATTA AV
VINYL TYP 10 m2

UP

FÖRESKRIFTER
FÖR GOLVTYPER OCH
KULÖRER
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HÄNVISNINGAR

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

SYSTEMHANDLING
OPTIMERING AV HÖGSKOLEBIBLIOTEK

1

GOLVPLAN

NORRA DJURGÅRDEN 1:49
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
TEKNIKRINGEN 78A
114 28 STOCKHOLM

1 : 50

0m
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UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

AF179X

SS, SN

DATUM

ANSVARIG

HANDLÄGGARE

05/31/18
SS, SN
OMBYGGNATION
GOLVPLAN
SKALA
A1
A3

1 : 50

NUMMER

A37-01-01

BET

FÖRKLARINGAR
ALLMÄN BIBLIOTEKSYTA
210 m2
KOLLABORATIVA STUDIEÖAR
38 m2
RECEPTION OCH INFO 16 m2

VR-TEKNIK 10 m2

UP

UTSTÄLLNING 4 m2

VR-

Kollaborativ
studieö

Tyst studie

Utställnin

Allmän
biblioteksyta

Receptio

Tyst

Kollaborativ
studieö

Kollaborativ
studieö

FÖRESKRIFTER

Kollaborativa
studier
Infopunkter

HÄNVISNINGAR
AREA PLAN
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Kollaborativa
studier
BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

SYSTEMHANDLING
OPTIMERING AV HÖGSKOLEBIBLIOTEK
NORRA DJURGÅRDEN 1:49
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
TEKNIKRINGEN 78A
114 28 STOCKHOLM

1

MÖBLERAD PLAN
1 : 50

0m

1m

2m

3m

4m

5m

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

AF179X

SS, SN

DATUM

ANSVARIG

HANDLÄGGARE

05/31/18
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MÖBLERAD PLAN
SKALA
A1
A3

NUMMER

As indicated

A40-01-01

BET

FÖRKLARINGAR
ALLMÄN BIBLIOTEKSYTA
210 m2

KOLLABORATIVA STUDIER
38 m2

RECEPTION OCH INFO
16 m2

UP

VR-TEKNIK 10 m2

UTSTÄLLNING 4 m2

Överliggande balk

FÖRESKRIFTER

2018-08-20 15:24:31

C:\Users\Sipano\Desktop\EXXXJOOOOBB\Senaste Biblioteket.rvt

HÄNVISNINGAR

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

SYSTEMHANDLING
OPTIMERING AV HÖGSKOLEBIBLIOTEK
NORRA DJURGÅRDEN 1:49
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
TEKNIKRINGEN 78A
114 28 STOCKHOLM

1

AREAPLAN
1 : 50
0m

1m

2m

3m

4m

5m

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

AF179X

SS, SN

DATUM

ANSVARIG

HANDLÄGGARE

05/31/18
SS, SN
OMBYGGNATION
AREAPLAN
SKALA
A1
A3

1 : 50

NUMMER

A40-01-02

BET

FÖRKLARINGAR
DE BEFINTLIG
ENTRÉDÖRR
D9

UTRYMNINGSDÖRR
900mm

D13 UTRYMNINGSDÖRR
1300mm
D19 DUBBEL SKJUTDÖRR

P1 BÄRANDE PELARE
BETONG
250x500 mm
P2 BÄRANDE PELARE
BETONG
250x250 mm
P3 BÄRANDE PELARE
BETONG
400x650 mm

A

UP

D9

P3

310

P3

P3

P3

P3

P3

270

270
590

D19
P2

P2

P2

1050

4400

P2
800

P2

4400

4400

700

B

B

FÖRESKRIFTER
ALLA MÅTT I

220

Bef.
Betong
2560

HÄNVISNINGAR
DE
4300

2018-08-20 15:24:33

C:\Users\Sipano\Desktop\EXXXJOOOOBB\Senaste Biblioteket.rvt

D13

P1

700

4400

P1

4400

P1

4800

P1

700

4000

2400

P1

GOLVPLAN
AREA PLAN

1200

A37-01-01
A40-01-02

700

3400

680

P1

A
BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

SYSTEMHANDLING
OPTIMERING AV HÖGSKOLEBIBLIOTEK

1

NORRA DJURGÅRDEN 1:49
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
TEKNIKRINGEN 78A
114 28 STOCKHOLM

STOMPLAN
1 : 50

0m

1m

2m

3m

4m

5m

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

AF179X

SS, SN

DATUM

ANSVARIG

HANDLÄGGARE

05/31/18
SS, SN
OMBYGGNATION
STOMPLAN
SKALA
A1
A3

1 : 50

NUMMER

A40-01-03

BET

FÖRKLARINGAR
VÄGGARMATU
R
INFÄLLD DOWNLIGHT
3000K

PENDEL
ARMATUR
DOWNLIGHT
3000K
STRÅLKASTAR
E
SKEN

500
LUX
300 LUX INOM DEN OMEDELBARA
OMGIVNINGEN AV ARBETSYTOR.
100 LUX UTANFÖR DEN
OMEDELBARA OMGIVNINGEN.

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR
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MÅTTSATT PLAN

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

SYSTEMHANDLING
OPTIMERING AV HÖGSKOLEBIBLIOTEK
NORRA DJURGÅRDEN 1:49
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
TEKNIKRINGEN 78A
114 28 STOCKHOLM

BELYSNINGSPLAN HÖG
1 RUMSHÖJD
1 : 50

0m

1m

2m

3m

4m

5m

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

AF179X

SS, SN

DATUM

ANSVARIG

HANDLÄGGARE

05/31/18
SS, SN
OMBYGGNATION
BELYSNINGSPLAN
SKALA
A1
A3

1 : 50

NUMMER

A40-01-04

BET

FÖRKLARINGAR
VÄGGARMATU
R
INFÄLLD
GOLVARMATUR
PENDEL
ARMATUR
DOWNLIGH
T
STRÅLKASTAR
E
SKEN

500
LUX
300 LUX INOM DEN OMEDELBARA
OMGIVNINGEN AV ARBETSYTOR.
100 LUX UTANFÖR DEN
OMEDELBARA OMGIVNINGEN.

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

2018-08-20 15:24:39
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MÅTTSATT PLAN

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

SYSTEMHANDLING
OPTIMERING AV HÖGSKOLEBIBLIOTEK
NORRA DJURGÅRDEN 1:49
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
TEKNIKRINGEN 78A
114 28 STOCKHOLM

BELYSNINGSPLAN LÅG
1 RUMSHÖJD
1 : 50
0m

1m

2m

3m

4m

5m

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

AF179X

SS, SN

DATUM

ANSVARIG

HANDLÄGGARE

05/31/18
SS, SN
OMBYGGNATION
BELYSNINGSPLAN 2
SKALA
A1
A3

1 : 50

NUMMER

A40-01-05

BET

FÖRKLARINGAR
UT TYP A UNDERTAK 600 x

ECOPHON CIRCLE SOLO
Ø800x40 mm ANTAL: 8
HÄNGANDE LJUDBAFFLAR
1200 x 600 mm ANTAL: 10

FÖRESKRIFTER

2018-08-20 16:08:35
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HÄNVISNINGAR

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

SYSTEMHANDLING
OPTIMERING AV HÖGSKOLEBIBLIOTEK

1

NORRA DJURGÅRDEN 1:49
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
TEKNIKRINGEN 78A
114 28 STOCKHOLM

AKUSTISK PLAN
1 : 50

0m

1m

2m

3m

4m

5m

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

AF179X

SS, SN

DATUM

ANSVARIG

HANDLÄGGARE

05/31/18
SS, SN
OMBYGGNATION
AKUSTISK PLAN
SKALA
A1
A3

1 : 50

NUMMER

A40-01-06

BET

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

5100

+34.66

HÄNVISNINGAR

+31.24

2018-08-20 15:49:42
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DETALJER
MÖBLERAD PLAN

1

A40-04-01
A40-01-01

Section A-A
1 : 50
BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

SYSTEMHANDLING
OPTIMERING AV HÖGSKOLEBIBLIOTEK
NORRA DJURGÅRDEN 1:49
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
TEKNIKRINGEN 78A
114 28 STOCKHOLM

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

AF179X

SS, SN

DATUM

ANSVARIG

HANDLÄGGARE

05/31/18
SS, SN
OMBYGGNATION
SEKTION A-A
SKALA
A1
A3

1 : 50

NUMMER

A40-02-01

BET

FÖRKLARINGAR
1. GUSTAFS PANEL SPECIALPANEL
MÅTT: 5500 X 2000
RÖRKANALISATIO

8000

1

2018-08-20 15:25:10
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2600

5100

8500

FÖRESKRIFTER

+

HÄNVISNINGAR

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

SYSTEMHANDLING
OPTIMERING AV HÖGSKOLEBIBLIOTEK

1

Section B-B
1 : 50

NORRA DJURGÅRDEN 1:49
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
TEKNIKRINGEN 78A
114 28 STOCKHOLM

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

AF179X

SS, SN

DATUM

ANSVARIG

HANDLÄGGARE

05/31/18
SS, SN
OMBYGGNATION
SEKTION B-B
SKALA
A1
A3

1 : 50

NUMMER

A40-02-02

BET

FÖRKLARINGAR

2909

8445

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

2018-08-20 15:50:05
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2700

4385

2

Section LÅG RUMSHÖJD
1 : 25

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

SYSTEMHANDLING
OPTIMERING AV HÖGSKOLEBIBLIOTEK

4320

1

Section HÖG RUMSHÖJD
1 : 25

NORRA DJURGÅRDEN 1:49
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
TEKNIKRINGEN 78A
114 28 STOCKHOLM

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

AF179X

SS, SN

DATUM

ANSVARIG

HANDLÄGGARE

06/14/18
SS, SN
OMBYGGNATION
SEKTION RUMSHÖJD
SKALA
A1
A3

1 : 25

NUMMER

A40-02-03

BET

FÖRKLARINGAR

+47.20

1

FASAD MOT ÖSTER
1 : 100

FÖRESKRIFTER

+44.15

+41.38

HÄNVISNINGAR

2018-08-20 15:50:50
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+38.45

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

SYSTEMHANDLING
OPTIMERING AV HÖGSKOLEBIBLIOTEK

2

NORRA DJURGÅRDEN 1:49
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
TEKNIKRINGEN 78A
114 28 STOCKHOLM

FASAD MOT VÄSTER
1 : 100
0m

2m

4m

6m

8m

10m

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

AF179X

SS, SN

DATUM

ANSVARIG

HANDLÄGGARE

05/31/18
SS, SN
OMBYGGNATION
FASADER, VÄST, ÖST
SKALA
A1
A3

1 : 100

NUMMER

A40-03-01

BET

FÖRKLARINGAR

1

FÖRESKRIFTER

FASAD MOT NORR
1 : 100

2018-08-20 15:25:51
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HÄNVISNINGAR

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

SYSTEMHANDLING
OPTIMERING AV HÖGSKOLEBIBLIOTEK
NORRA DJURGÅRDEN 1:49
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
TEKNIKRINGEN 78A
114 28 STOCKHOLM

2

FASAD MOT SÖDER
1 : 100

0m

2m

4m

6m

8m

10m

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

AF179X

SS, SN

DATUM

ANSVARIG

HANDLÄGGARE

05/31/18
SS, SN
OMBYGGNATION
FASADER, NORR, SÖDER
SKALA
A1
A3

1 : 100

NUMMER

A40-03-02

BET

FÖRKLARINGAR

Se, A40-04-02

Se, A40-04-03

Se, A40-04-02

FÖRESKRIFTER

+34.66

HÄNVISNINGAR
STOMPLAN

A40-01-03

FASAD MOT VÄSTER A40-03-01
A40-02-01

GLASTAKDETALJ

A40-04-02

GLASTAKDETALJ

A40-04-03

5100

C:\Users\Sipano\Desktop\EXXXJOOOOBB\Senaste Biblioteket.rvt
2018-08-20 15:25:56

SEKTION A-A

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

SYSTEMHANDLING
OPTIMERING AV HÖGSKOLEBIBLIOTEK

+31.24

1

SEKTION A-A DETALJ
1 : 25

NORRA DJURGÅRDEN 1:49
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
TEKNIKRINGEN 78A
114 28 STOCKHOLM

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

AF179X

SS, SN

DATUM

ANSVARIG

HANDLÄGGARE

SS, SN
05/31/18
OMBYGGNATION
SEKTION A-A DETALJ
SKALA
A1
A3

1 : 25

NUMMER

A40-04-01

BET

FÖRKLARINGAR
1

A

ISOLERAT GLASTAK AV
ALUMINIUM SAPA GLASTAK 5050

Taklaterning

ÖPPNINGSBARA LUCKOR FÖR
KOMFORT- OCH
RÖKGASVENTILATION

Isolerad Sarg

Ventilationslucka

14.31o lutning
4

Membran isolering
Infästning

3

Plåtbleck

Befintlig tak

Täckskiva
Primärer
3

Sekundärer

FÖRESKRIFTER
Takplan
1:25

2

Befintlig vägg

ALLA MÅTT I MILLIMETER

A

SKALL BYGGAS ENLIGT
TILLVERKARENS ANVISNINGAR

Detalj 2 - Anslutning mellan sarg och befintlig vägg
1:5
Påbyggnad med isolering och reglar

HÄNVISNINGAR
STOMPLAN

A40-01-03

FASAD MOT VÄSTER A40-03-01

Plåtbleck

SEKTION A-A

A40-02-01

FASAD MOT SÖDER

A40-03-02

2018-08-20 15:25:59
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DETALJ SEKTION A-A A40-04-01

BET

ANT

Befintlig vägg

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

SYSTEMHANDLING
OPTIMERING AV HÖGSKOLEBIBLIOTEK
NORRA DJURGÅRDEN 1:49
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
TEKNIKRINGEN 78A
114 28 STOCKHOLM

Befintlig fönster

Detalj 1 - Möte mellan sarg och befintlig vägg
1:5

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

AF179X

SS, SN

DATUM

ANSVARIG

HANDLÄGGARE

SS, SN
05/31/18
OMBYGGNATION
GLASTAK DETALJ
SKALA
A1
A3

NUMMER

As indicated

A40-04-02

BET

FÖRKLARINGAR
ISOLERAT GLASTAK AV
ALUMINIUM SAPA GLASTAK 5050

Membran isolering
Plåtbleck

Isolerad sarg
Gipsskiva

Infästning

Befintlig vägg
Befintlig tak

FÖRESKRIFTER
ALLA MÅTT I MILLIMETER

SKALL BYGGAS ENLIGT
TILLVERKARENS ANVISNINGAR

Detalj 3 - Anslutning mellan sarg och vägg
1:5
Bärande balk

HÄNVISNINGAR
STOMPLAN

A40-01-03

FASAD MOT VÄSTER A40-03-01

Lanternin

SEKTION A-A

A40-02-01

FASAD MOT SÖDER

A40-03-02

2018-08-20 16:10:15
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DETALJ SEKTION A-A A40-04-01

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

SYSTEMHANDLING
Alumininum profil

Undertak

Detalj 4 - Anslutning mellan sarg och befintlig tak
1:5

OPTIMERING AV HÖGSKOLEBIBLIOTEK
NORRA DJURGÅRDEN 1:49
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
TEKNIKRINGEN 78A
114 28 STOCKHOLM

Armatur installeras i
profilen
Detalj 5 - Glasanslutning med aluminium profil
1:2

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

AF179X

SS, SN

DATUM

ANSVARIG

HANDLÄGGARE

05/31/18
SS, SN
OMBYGGNATION
GLASTAK DETALJ 2
SKALA
A1
A3

NUMMER

As indicated

A40-04-03

BET

FÖRKLARINGAR
STUDENTER
PERSONAL
LEVERANSMOTTAGNING
STUDENTFLÖD
PERSONALFLÖD
LEVERANSFLÖD

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

2018-08-20 15:26:06
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ORIENTERINGSPLAN

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

SYSTEMHANDLING
OPTIMERING AV HÖGSKOLEBIBLIOTEK

1

NORRA DJURGÅRDEN 1:49
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
TEKNIKRINGEN 78A
114 28 STOCKHOLM

FLÖDESPLAN
1 : 50

0m

1m

2m

3m

4m

5m

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

AF179X

SS, SN

DATUM

ANSVARIG

HANDLÄGGARE

05/31/18
SS, SN
OMBYGGNATION
FLÖDESPLAN
SKALA
A1
A3

NUMMER

As indicated

A40-05-01

BET

FÖRKLARINGAR
PELARE MÅLAS SOM V1

UP

R1
B1
R1

V1

V1

G1

V1

FÖRESKRIFTER
FÖR KULÖRER OCH MÅLNING SE
RUMSBESKRIVNING

V1

V1

V1

HÄNVISNINGAR

2018-08-20 15:26:08
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ILLUSTRATIONER

BET

ANT

A31-04-01

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

SYSTEMHANDLING
OPTIMERING AV HÖGSKOLEBIBLIOTEK

1

NORRA DJURGÅRDEN 1:49
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
TEKNIKRINGEN 78A
114 28 STOCKHOLM

FÄRGSÄTTNING
1 : 50

0m

1m

2m

3m

4m

5m

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

AF179X

SS, SN

DATUM

ANSVARIG

HANDLÄGGARE

05/31/18
SS, SN
OMBYGGNATION
FÄRGSÄTTNING
SKALA
A1
A3

1 : 50

NUMMER

A42-01-01

BET

FÖRKLARINGAR
UTRYMNINGSRIKTNIN

UTRYMNINGSTRAPP

UP

FÖRESKRIFTER
LOBBY

HÄNVISNINGAR
MÖBLERAD PLAN

2018-08-20 15:26:20
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ENTRÉ

DN

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

SYSTEMHANDLING
OPTIMERING AV HÖGSKOLEBIBLIOTEK

1

BRANDSKYDDSRITNING

NORRA DJURGÅRDEN 1:49
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
TEKNIKRINGEN 78A
114 28 STOCKHOLM

1 : 100
UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

AF179X

SS, SN

DATUM

ANSVARIG

HANDLÄGGARE

SS, SN
05/31/18
OMBYGGNATION
BRANDSKYDDSRITNING
SKALA
A1
A3

1 : 100

NUMMER

A99-01-01

BET

Uppdragsnummer: AF179X

NORRA DJURGÅRDEN 1:49
Teknikringen 78, Stockholm

TEKNISK BESKRIVNING – RUM

Upprättad av: Sipan Shahwan, Stefan Nyström
Datum: 2018-05-31

RUMSBESKRIVNING
UPPDRAG

ANTAL BLAD

UPPDRAGSNR

Optimering av Högskolebibliotek

BLAD NR.

2
SIGN

1

AF179X

SS, SN

DATUM 2018-05-31

SENASTE ÄNDRING

Allmänna föreskrifter för rumsbeskrivning
Beteckningar:
R
G
S
V
T
Ö

Rivning
Golv
Sockel
Vägg
Tak
Övrigt, Inredning

Förutsättningar
AMA- koder tagna ur RA 11 Hus. Råd och anvisningar till AMA HUS 11.
Utförande
Om inget annat föreskrivits skall befintliga väggar spacklas, slipas och målas med vit
kulör. Detta utförs även på pelare. Till väggar ingår även pelare, dörr- och fönstersmygar.
Se rapport för detaljer angående materialval och produkter.
Nedslipning av ojämnheter skall göras innan vägg och golv utförs.
Golvet skall placeras enligt golvplan. Övergång från en matta till en annan sker utan list.
Golvmaterialet är av heltäckande mattor som skall placeras beroende på funktion enligt
golvplan.
Material / Ytskikt
GOLV
TYP A

Bolon Artisan ecru, Kulör Beige, Tjocklek 3mm, Produktnummer 102 738,
Slitageklass 33 Heavy Commercial

TYP B

Bolon Botanic Viva, Kulör Gul, Tjocklek 2.9mm, Produktnummer 102 668,
Slitageklass General Commercial 32

TYP C

Bolon Artisan Malachite, Kulör Grön, Tjocklek 3mm, Produktnummer 103 571,
Slitageklass 33 Heavy Commercial

TYP D

Bolon Botanic Tulip, Kulör Röd, Tjocklek 2.9mm, Produktnummer 108 082,
Slitageklass General Commercial 32

Vägg
V1
R1
B1
G1

Befintlig gipsskiva kulör: VIT S0500-N
Befintlig gipsskiva kulör: RÖD S 2040-Y70R
Befintlig gipsskiva kulör: BLÅ S 0515-R80B
Befintlig gipsskiva kulör: GRÖN S1020-G30Y

ANTAL BLAD

RUMSBESKRIVNING

BLAD NR.

2

UPPDRAG

UPPDRAGSNR

Optimering av Högskolebibliotek

SIGN

2

AF179X

SS, SN

DATUM 2018-05-31

SENASTE ÄNDRING

RUM: BIBLIOTEK
MATERIAL / YTSKIKT

AMA KOD

R

Rivning i omfattning enligt RIVNINGSPLAN

BDF.4

G

TYP A Bolon Artisan Ecru

MFK.131

Beige

TYP B Bolon Botanic Viva

MFK.131

Gul

TYP C Bolon Artisan Malachite

MFK.131

Grön

TYP D Bolon Botanic Tulip

MFK.131

Röd

S

Trä

NSM.212

FB

Vit

V

V1

Befintlig

gipsskiva

LCS.221

56-03410 S

Vit,Se Färgsättningsritning

R1

Befintlig

gipsskiva

LCS.221

56-03410 S

Röd,Se Färgsättningsritning

B1

Befintlig

gipsskiva

LCS.221

56-03410 S

Blå, Se Färgsättningsritning

G1

Befintlig

gipsskiva

LCS.221

56-03410 S

Grön,Se Färgsättningsritning

FB

Vit

U

Akustikundertak

NSF

Ö

Inredning enligt MÖBLERAD PLAN

XBY

MÅLNING

KULÖR / GLANS

Dagsljussimuleringar med Rhino och DIVA.

Geometrisk 3D modell av bibliotekslokalens dagsljustillgång med takfönster.

Dagsljusfaktorns fördelning i ett plan. Dagsljusfaktor överstiger 1 % i halva rummets djup.

Dagsljustillgång med takfönsterlösning

Dagsljustillgång med fasadfönsterlösning

Ljus under en molnig dag. Simulering visar vad ögat kommer att uppleva med enbart molnig himmel
som ljuskälla.

Sektion över dagsljusets luxtal som kompletterar det artificiella ljuset.

