
Varför är det fysiska biblioteket 
viktigt när media och biblioteka-
rier finns på internet?

 

Det är viktigt:

för demokrati att kunskap 
finns tillgängligt för alla.

att det är gratis att ställa 
frågor och få hjälp att hitta 
information. 

att man kan tillgodogöra sig 
kunskap utan att 
registreras. 

att ge möjlighet till en 
plats att studera.

att det finns ett offentligt 
rum som inte är kommersiellt.

Det är viktigt att det här får              
          !   
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Tillbyggnaden ger Göta-
platsen en ny dynamik och 
sammanhang genom att bryta 
fokus i centralperspektivet 
och leda vidare ut i Lor-
ensbergsparken.

STRATEGIER

Projektets strävan är att tillgängliggöra biblioteket 
genom att ta plats i staden.

Programmet

Projektet består av tre delar. 
1 Passagen, 2 Väggen och 3 Parken.
Med sina specifika program arbetar 
Parken och Passagen med att till-
gängliggöra biblioteket. Väggens up-
pgift är att ta hand om förankring i 
användandet av medier.
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  Situationsplan 1:1OOOO
  Stadsbiblioteket och Götaplatsen i Kungsportsavenyns ände



Bakgrund 

Göteborgs stadsbibliotek byggt 1967 är 
idag för litet för verksamheten. 2OO6 
hölls en inbjuden arkitekttävling som 
Erséus Arkitekter vann. Eftersom gäl-
lande detaljplan inte tillåter någon 
tillbyggnad ligger förslaget som grund 
för prövning av ny detaljplan vilken 
har blivit överklagat.  

Modellstudie volym

  Situationsplan 1:1OOO
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Ros-marie Johansson skriv-
er:
27 oktober 2O1O kl 14:15
Jag drömer om ett bibliotek 
som inbjuder till avslappn-
ing, antistress och icke-
prestation. 

Uno Nilsson skriver:
27 oktober 2O1O kl 12:44
Biblioteket måste blir 
större. Det är trångt och 
hjärtligt annars.

Stadsbiblioteket från Lorensbergsparken

Studieplatser befintligt bibliotek

Öppen planlösning i befintligt bibliotek

Götaplatsen från Konstmuseets trappa.

Stadsbiblioteket från Kungsportsavenyn

Inga Lundén skriver:
11:O7 3O november 2O1O
Mötesplats: Bara ett ord 
tils man fyller det med 
möten mellan människor och 
mellan människor och me-
dia. Bibliotekens uppdrag 
är att jobba för att öka 
kvaliteten i dessa möten 
genom att introducera det 
du inte visste att du läng-
tade efter.Genom att ge 
sammanhang åt det främ-
mande.

Lisa Schröder skriver:
6 januari 2O11 kl 14:28
När stadsbiblioteket i Lund 
byggdes om var min favorit-
del bland det nya den lilla 
oasen i mitten. Högt i tak 
med skylight, skifferplat-
tor på golvet och en stor 
ansamling växter planterade 
inom en nästan fontän-
liknande mur.

Christo skriver:
27 oktober 2O1O kl 15:19
Hör vad du säger Ros-Marie, 
men så jag skulle vilja se 
ny teknik och mobilen/mo-
bila webben mer integrerad 
i biblioteket.

hasdrubal skriver:
12:47, 29 november 
2O1O
Dataspel, fika, snack 
och sånt kan man göra 
någon annanstans! 
Många nu för tiden, 
särskilt ungdomar 
tyvärr, vet inte 
hur man beter sig i 
bibliotek och andra 
offentliga miljöer 
utan att störa med-
människorna.

Bokmal skriver:
O7:13, 25 november 2O1O
Är det inte något galet när 
ett vanligt café på stan 
är en lugnare och bättre 
anpassad miljö för läsning 
och studier än ett bibli-
otek (som hellre, verkar 
det som , skulle det vilja 
vara fritidsgård och spel-
hall)?
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  Plan entré 1:1OO
  



  Sektion C:C 1:1OO
  Parken Dynamo - Parken kur - Väggen - Passagen - Kungsportsavenyn

  

Sektionsmarkering

Lorensbergs-
parken

Göta-
platsen

Kungsportsavenyn Stads-
bibliotek



  Sektion D:D 1:1OO
  Passagen - Götaplatsen
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PARKEN

Strategi

Parken tillbyggnadens 
tredje del är ett utom-
husbibliotek och byg-
gnad för ungdomsverk-
samheten Dynamo. Liksom 
Passagen arbetar Parken 
med att tillgänglig-
göra biblioteket. Vilka 
trösklar måste man pas-
sera för att ta del av 
biblioteket?
Exteriört finns nischer 
där tex ljudböcker kan 
finnas tillgängligt.  
Små platser att ta sky-
dd i, vila, läsa en bok 
etc. Ett bibliotek som 
smyger sig på.
 
Att stanna upp kan vara 
ett sätt att närma sig 
biblioteket. 

En plats att stanna upp
ett sätt att närma sig 
biblioteket.

Elevation Parken 1:1OO

Program Parken

Dynamo ca 16O kvm
 Scen
 Läktare/läsplatser
 Pentry
 Bordsplats
 Kryp-in
 WC
Friluftsbibliotek
 Internetuppkoppling
 Plats att läsa/stanna
 Annons/skyltning

  Plan -1  1:2OO
  

  Plan 1  1:2OO
  

  Sektion A:A  1:5O
  



Strategi

Det generella passar 
ingen. Biblioteket är 
en plats för alla men 
här är kanske inte alla 
platser för alla.

Del två är Väggen. Till 
skillnad från gårda-
gens fria planlösnin-
gar är väggen fylld av 
rum för användande av 
media. Biblioteket har 
blivit en plats där man 
är. Lånesiffror går ner 
medan besökssiffror går 
upp. Den är direktkopp-
lad till den gamla byg-
gnaden där den större 
delen av dem fysiska 
medierna finns.

VÄGGEN

  Plan 2  1:2OO
  

  Plan 3  1:2OO
  

Skissprocess Väggen

  

En livligvägg med översikt

  Olika grader 
av passage och 
aktivitet

  

En våning ska 
bli fyra

  



Strategi

Tillgänglighet kan vara 
effektivitet. Ge möjli-
ghet till att ta del av 
biblioteket i väntan på 
bussen eller i förbi-
farten. 

Del ett, Passagen, är 
det snabba biblioteket. 
Tanken är att det rent 
fysiskt ska vara lät-
tillgängligt. Den har 
bl a tagit busshåll-
platsen yta så att man 
kan ta del av bibli-
oteket i väntan på bus-
sen. Byggnaden är bib-
liotekets snabbfil där 
man slipper moment så 
som att ställa ifrån 
sig cykel. Ett bibli-

otek på vägen.

PASSAGEN

Program Passagen

Busshållplats
Reception
Mötesrum
Kaffebar
Utställning och skyltning
Cykel/barnvagnsparkering
Entré till Väggen
Entré till befintligt bib-
liotek
Dagens tidningar
Nyheter
Uteplatser

  Sektion B:B  1:5O
  Buss-Passagen-Befintligt bibliotek

  

Passagefilen

Busskur
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