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CENTRUM OCH HUVUDSTRÅK

I stadsdelens mitt l igger Fr itorget,  Fr ihamnens centrum. 
Hål lplatsen int i l l  torget är en av f lera längs huvudstråket 
som kopplar ihop innerstaden med Kvi l lebäcken. Gatan har 
cykelbanor och två kol lektivtraf ikl injer som bl ir  en vikt ig 
koppling för dagspendlare, ett levande stråk som öppnar för 
spontana besök i  Fr ihamnen. 

Spontana besökare och några attraktiva destinationspunkter 
är två vikt iga förutsättningar för att skapa en levande 
stadsdel .

Bostadskvar ter med högre huskroppar mot älven skapar 
en vägg som möter den starka vinden och bl ir  Fr ihamnens 
ansikte mot Göteborgs innerstad. Genom kvar ten går en 
smitväg som sträcker s ig genom hela piren. 

BANANPIREN - FR IHAMNENS FASAD

GULDLÄGE
En av Frihamnens starka t i l lgångar är vattnet och de f ina 
utsikten över vikt iga målpunkter i  Göteborg. Ver t ikalt  går 
långa sikt l injer genom stadsdelen som Möjl iggör utsikt  mot 
Götaverken och Masthugget.

GRÖNSKA OCH PROMENAD

De stora innergårdarna har tack vare sin skala bra 
sol l jus och bidrar med grönska t i l l  staadsdelen. Den 
stora parken ute på udden är en ny version av den 
planerade Jubi leumsparken och bl ir  en destination för al la 
Göteborgare att ta del av. Pavi l jonger i  parken r ymmer 
verksamheter och  Fr ihamnsbastun f lyttar ut på udden 
t i lsammans med en ny badanläggning. Strandpromenaden 
föl jer hela fr ihamnens kajkant och kopplar ihop r ingön med 
Lindholmen.

FR IHAMNEN

Frihamnen, historiskt en plats för 
var vsverksamhet och aktiv hamn i 
Göteborg. Idag en tom stadsdel i 
början av förändring. 

DIAGRAM

SEKT ION B-B   1 :800

Det centrala läget upplevs som 
långt bor ta på grund av bristande 
förbindelser över älven. I  och med
en ny bro från operan som 
Älvstaden i  sammarbete med 
Göteborgs stad planerar,  och 
den nya Hisingsbron kommer 
Göteborg knytas samman 
över älven och Frihamnen 
bl ir  en vikt ig central stadsdel .

En stadsdel många kommer 
passera förbi och många kommer 
att stanna t i l l  i .  En destination, en 
genomfar t .  Ett andrum.

Promenadvänl igt ,  stora grönytor, 
t i l l tagna innergårdar och nära 
vatten. 

Ett grönt mellanrum och 
mellanhand i  Göteborg.

ANDRUM

- ANDRUM I  STADEN -
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Mot kanalen l igger vissa byggnader direkt mot vattnet.  Flöden leds t i l l  andra sidan kanalen.

Huvudgatan innehål ler kol lektivtraf ik ,  cykelbanor i  mitten och gånbanor i  kanterna.

F LYGPERSPEKT IV

PERSPEKT IV A

PERSPEKT IV B

EX TER IÖRPERSPEKT IV  B IBL IOTEKET

B IBL IOTEKET I  STADSSAMMANHANG

SEKT ION A-A   1 :800

PL ANUTSNIT T  1 :1000

REFERENS PARK

Place Dauphine Paris .  Grusbelagt torg med rader av träd.
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FASADUT TRYCK

Fasaden har ett strukturerat uttr yck av 
tegelpelare och tegelbalkar.  Teglet är gult och 
återspeglar t idigare vikt iga byggnader i  Göteborg 
såsom Stadsbibl ioteket och Konstmuséet. 

De bärande ver t ikala tegelpelarna utgår från ett 

FASADUTSNITT

Bibl ioteket är centralt  beläget i  anslutning t i l l 
Fr ihamnstorget och närhet t i l l  hål lplats.  Bibl ioteket utgör 
halva byggnaden av kvar teret inom kanalen, resterande del 
är Kulturhus. Möjl ighet t i l l  nära sammarbete verksamheterna 
emellan f inns där för.

B IBL IOTEKET

KULTUR-KVARTER

PROGRAM
Programmet är framtaget med Stadsbibl ioteket i  Göteborg 
som referens.Bibl ioteket innehål ler fem avdelningar : 
Skönl itteratur och Språk , Teknik och Naturvetenskap, 
Humaniora och Samhälle,  Konst och Musik ,  Mult imedia och 
en barnavdelning.

Återlämning och utlåning sker på entréplan nära receptonen. 
Här f inns samtl iga toaletter samlade och en personalhiss/
bokhiss i  direkt anslutning t i l l  sor teringsrummet som leder 
direkt t i l l  bokmagasinet på f järde våningen. Entréplan t i l l 
våning tre är publika och översta våningen (våning fyra) är 
privat,  administrat ion, magasin, teknikrum och förråd.

BYGGHERRESAMTAL
Samtal med fast ighetsförvaltaren HIGAB gav vikt iga insikter 
om hur ett program kan byggas upp utifrån vad stadsdelen 
kan tänkas ef ter fråga i  en publik byggnad. Föränderl ighet 
är inom fast ighetsförvaltning otrol igt vikt igt och spelar stor 
rol l  i  den ekonomiska frågan, produktionskostnaden men 
även kostnaden att hål la ef ter byggnaden sedan är minst 
l ika vikt ig.  Jag har där för valt med mitt bibl iotek ta t i l lvara 
på en f in plats i  stadsrummet för att skapa ett al lmänt 
vardagsrum för al la.  Där kulturhuset och bibl ioteket har 
möjl ighet att samverka och kulturhuset står för den mer 
kommersiel la delen av kvar teret.

Bibl ioteket är en al lmän plats och ska vara t i l lgängligt för 
al la.  Ett bibl iotek är obundet rel igion el ler pol it ik och kostar 
inte något att besöka. En fr istad på ett sätt .  En käl la t i l l 
kunskap. En plats att studera. En plats att söka information. 
Ett vardagsrum för al lmänheten. 

I  Fr ihamnens bibl iotek f inns gott om läs- och studieplatser 
förutom de vanl iga bok-avdelningarna. Café och 
föreläsningssalar samt större utstäl lningsytor och 
ungdomsverksamhet hål ls i  kulturhuset.

FASAD INNERGÅRD (ÖST)   1 :200

FASAD VÄST   1 :200

SEKT ION B-B  1 :200PERSPEKT IV V INTERTRÄDGÅRD

Vinter trädgården är ett 
vardagsrum i staden, en 
regnfr i  och vindskyddad 
oas i  blåsiga Frihamnen. En 
inglasad terrass i  dubbel 
takhöjd fyl ld med växter 
och lugna läsplatser.  Om 
morgonsolen skul le visa 
sig f inns även en öppen 
balkong mot innergården 
som går att ta s ig ut på via 
vinter trädgården.

grid på fyra meter och bär ett träbjälklag. Kring 
de fasta glaspar t ierna utgörs fasaden av lackade 
träpaneler och träkarmar.

Samma fyra-metersgrid formar sedan 
bibl iotekets planer även interiör t .

SKALA 1:20

DETAL JSNITT SKALA 1:20

Studera, läsa, söka information, hål la möten och 
grupparbeten el ler bara bläddra i  en t idning. Bibl ioteket 
erbjuder många studie-/läsplatser.  Dessa f inns i 
v inter trädgården, grupprum, stora studiesalen el ler längs 
de långa läskorridorerna med låga fönster för utbl ick över 
kanalen int i l l .

FOKUS: EN PL ATS AT T V ISTAS

Stadsbibl ioteket Göteborg, ombyggnad Erséus Arkitekter 2014. Program och fasadutr yck .

Innergård Rådhuset Gunnar Asplund. 

Träkarmar, stora glasytor.  Innergård 
inspirat ion t i l l  v inter trädgården

Pinocchio Chi ldrens Librar y,  tävl ingsbidrag.

Inspirat ion planstruktur. 

REFERENSPROJEKT

Mot kanalen l igger vissa byggnader direkt mot vattnet.  Flöden leds t i l l  andra sidan kanalen.
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SEKT ION A-A   1 :200

FASAD NORR   1 :200

FASAD SÖDER   1 :200
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Studieplatser längs fasad.

Skjutdörrar för avgränsning.
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