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Projektet Fiskhamnen började med ett experimenterande 
mellan vatten och land där kanaler grävdes ut och 
landmassor byggdes ut. Detta samspelet mellan land 
och vatten kom i slutändan att bli vad som till stor del 
definierar projektet. Genom detta samspelet kom tre 
huvudsakliga kvaliteter och delar fram. Kanalerna, 
strandpromenaden och piren. Den stora utmaningen 
blev att integrera dessa delar med det befintliga vägnätet 
runt omkring området och bevarar befintliga siktlinjer.

Kanalerna löper genom hela området och samspelar i 
nära relation med byggnaderna och vägarna omkring 
sig. Detta sker främst i den västra delen av området 
där bostadskvarteren landar på egna små öar mellan 
kanalerna. 

På andra sidan av dessa byggnader ligger 
strandpromenaden som sträcker sig längst med hela 
vattenlinjen. Promenaden är väl tilltagen i bredd och 
är tänkt att nyttjas av såväl de boende i området som 

folk på besök som söker ett trevligt promenadstråk. 
Bostadshusen ligger något högre än strandpromenaden 
för att skapa privata innergårdar och inte komma allt för 
nära den offentliga promenaden.

Fortsätter man österut längst med vattnet når man 
kontorskvarteren och parken. Dessa områden är mer 
offentliga och här finns butiker och caféer längst med 
promenaden. De kopplas också samman med piren som 
leder ut i älven.

I den södra delen av området ligger boulevarden. Denna 
var tidigare en större väg men har nu omvandlats 
till stadsboulevard. Att hastigheten plockas ner har 
möjliggjort för att bygga bostäder längst med vägen. Här 
ligger nu flera bostadskvarter längst med boulevarden. 
Bostäderna ligger i lameller längst med vägen och skapar 
en innergård med ett långt gångstråk mellan sig. Som en 
parallell lugn väg bredvid boulevarden.
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Fiskhamnens bibliotek ligger i förslaget placerat längst 
ut på fiskhamnens historiska pir som närmar sig sin 
hundraårsdag. I dagsläget är piren nedgången och 
obrukbar men målsättningen är att förvandla piren till en 
bred grönskande promenad ut i älven med intilliggande 
småbåtshamn där besökaren  längst ut möter det nya 
biblioteket.

Biblioteket ska samtidigt som det nyttjar det vattennära 
läget och den fantastiska utsikten så mycket som möjligt 
tillåta besökaren att göra promenaden hela vägen ut till 
pirens spets. Lösningen på detta blir att låta byggnaden 
till största del sväva en våning över marken och tillåta för 
passage under. Entrévåningen blir därav främst en entré 
och välkomsthall men med plats för informationsdisk, 
administration, förråd och personalutrymmen. 
Besökaren leds sedan upp via trappa eller hiss till våning 
två där bibliotekets större publika ytor är förlagda.

Utformningen av det övre planet har som utgångspunkt 
att sittplatser för läsning, studier och arbete är placerade 
längst med glasfasaden för att ge alla platser goda utsikter 
och ljusförhållanden. Typen av platser varierar från 
skrivbordsplatser till fåtöljer och soffor och ska kunna 
fylla flera olika behov oavsett målgrupp. I byggnadens 
mitt är böckerna placerade och skapar en rundgång 
omkring sig. Detta eftersom det troligtvis är längst med 
byggnadens fasad man kommer vilja vistas mest.

Byggnaden är i huvudsak konstruerad i stål men med 
vissa inslag av betong och trä. Ett system av pelare 
och balkar i stål utgör bärningen och möjliggör för 
byggnadens hängande effekt över vattnet. Balkar och 
pelare ligger till stor del exponerade både ut- och 
invändigt och  konstruktionen blir därför läsbar genom 
hela byggnaden och används som arkitektoniskt uttryck. 
Balkarna ligger exempelvis nedsänkta under byggnadens 
innertak och förblir synliga i trätaket.
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