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De stora fönstren mot norr erbjuder ett ljust och luftigt rum utan starkt ljus 
som stör läsningen. Sidan utan fönster får samtidigt rummet att upplevas 
som omslutande och tryggt.

B I B L I O T E K    V Ä S T R A    H A M N E N 

Utgångspunkten för biblioteket har varit 
en abstrakt geometrisk form.

Många föremål med olika anknytning till 
byggnadens kontext har inspererat 
formen, bl.a. luftintag på fartyg 
(svanhals), snäckskal, kustnära träd som 
lutar ut mot vinden och en hand som 
omsluter och skyddar böckerna som 
något värdefullt. Även vågorna på ett 
hav har varit inspererande.

Snäcka

Denna form har sedan förankrats i den 
direkta omgivningen. Bl.a. så har sockeln 
samma murverk som finns längre norrut 
som vindskydd runt badplatser. 
Materialet i strandpromenaden har 
inkoorpererats i bänkarna vid 
utomhusläsplatsen. Tre av dessa bänkar 
följer byggnadens spiralform och en är 
rak för att anknyta till det nedsänkta 
torget.

En plan vägg tar in strandpromenadens rätvinkliga geometri och delar av de 
mindre rummen från det större. På denna vägg kan plancher, tidningsställ och 
andra saker som inte passar på de krökta väggarna hängas.

Sockelns murverk är hämtat från en vindskyddande mur längre norrut. Sockeln är något högre i 
norr där den även utgör muren för utomhusläsplatsen . Detta för att den ska bilda en enhet med 
den rundade volymen istället för att den senare ska se ut att stå löst ovanpå.

Invändigt består den rundade volymen av slät, len, vit betong för att skapa en 
omslutande grottliknande men ändå exklusiv känsla. Bokhyllorna är placerade 
mitt i rummet och bryter upp och dämpar ljud. 

Alla sidor av byggnaden har olika uttryck. Även om formen är sammanhängande har den 
en tydlig riktning och läses olika från olika håll. Även spelet mellan den släta organiska 
formen och den rustika sockeln påverkas av ljuset i olika väderstreck.

Installationer

Två toaletter är mer än dubbelt så bra som en.
En ensam toalett är nästan alltid upptagen när man behöver den,
två är nästan aldrig upptagna samtidigt.

Generellt rum som kan bli grupprum, förråd,
mötesrum etc efter behov.

Läsplatserna blir mer privata
ju längre in i biblioteket
de placerats.
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Den obrutna rundade fasaden speglas av 
stenarna nedanför strandpromenaden.

Fönstren skär kroppen och kontrasterar mot dess geometri. De speglar 
även staden på andra sidan gatan och knyter biblioteket till denna.

Besökare lockas till 
biblioteket via en 
utomhusläsplats. Här finns 
bänkar att sitta på i många 
olika väderstreck så det 
alltid går att hitta en plats 
där man inte bländas. Det 
finns också ett vind- och 
solskydd som erbjuder 
utomhusläsning även 
blåsiga dagar.

Den solbelysta fönsterlösa 
sydfasaden har ett unikt 
uttryck som lockar 
människor till att betrakta 
byggnaden ur fler vinklar för 
att se om den öppnar sig 
mer åt ett annat håll.

Den runda formen relaterar 
också till stenarna framför.

Inomhusläsplatserna är 
belägna vid stora fönster. 
Utsikten är fokuserad på 
himmeln, horisonten och 
havet men inte kusten för 
att ge ett mer avslappnande 
avskalet intryck. Fönstren är 
riktade norrut för att 
undvika den bländande 
solen.

De stora fönstren går att 
betrakta exteriört om man 
går ut på det nedsänkta 
torget norr om biblioteket.

Sett härifrån kan muren till 
utomhusläsplatsen och 
vindskyddet liknas vid fören 
på ett fartyg.

Biblioteket är placerat vid mötet av flera rum. Strandpromenaden i söder 
slutar här och vägen parallelt med denna övergår till en stor öppen yta som 
även sträcker sig mellan husen in mot land. I anslutning till denna yta finns 
ett nedsänkt torg placerat direkt mot havet.

Biblioteket vänder sig huvudsakligen mot vattnet men är även utfotmat för 
att locka människor från land att besöka det.

Murverk i sockel
hämtas härifrån

Offentlig Entré

Privat Entré

Formstudie
(1m-rutnät)

På förmiddagen när luften kan vara kall går det att läsa inne i 
vindskyddet utan att bländas av solen. På eftermiddagen går det att 
sitta helt i skugga, med solen i ryggen eller med solen framifrån.

Strandpromenaden får sluta något
längre söderut för att ge plats åt
cykelställ på den sidan biblioteket
som ändå är skymd från havet.

Cykelbanan vinklas i änden för att
leda cyklister i rätt riktning och 
för att ge mer utrymme till cykelställen.
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Skugga och vindskydd.

Solen från sidan så den ger värme
utan att blända läsaren.

Vindskydd och värmande sol.
Extra skönt efter ett dopp i havet.

Solen i ryggen för värme utan
att blända.

Sola här!

Svalkande
skugga.
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