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Forum Stockholm
Tanken med detta förslag till tillbyggnad av Asplunds stadsbibliotek är att skapa en mötesplats för alla typer av människor, både de som är frekventerade gäster och de som väldigt
sällan besöker bibliotek. Känslan ska vara att detta är något annorlunda jämfört med andra
bibliotek med nya idéer runt böcker, media och information.
Vi kan likna tanken vid ett shoppingcenter där man visserligen möter affärer som man vill
besöka, men också tack vare handlarnas skicklighet, lätt dras in i butiker man från början
inte visste fanns där och alltför lätt köper saker man inte visste att man behövde. Gäller det
kultur, lärande och att skaffa sig kunskap måste detta vara eftersträvansvärt.
Vi vill skapa en träffpunkt för unga, gamla, arbetande, daglediga, forskare, pensionärer, studenter, alla ska erbjudas något.

Exteriören

Forum Stockholm består av två identiska huskroppar med måtten 48 x 42 meter där den
närmast Asplunds bibliotek är vridet fem grader gentemot Odengatan och Sveavägen, precis
som gamla biblioteket, och den närmast Odenplan går parallellt med Odengatan. Huskropparna är sammanfogade av en inglasad hall som smalnar av och bryter sig ur grundformen
med en strutliknande utbyggnad som leder upp till krönet av Observatorielunden.

Runt de två identiska huskropparna finns en glasfasad med vita pelare. Övrigt byggnadsmaterial är vitt. Pelarnas avstånd i hela byggnaden är sju meter med undantag av entréerna
som har sex meters avstånd. Taket är platt och höjden är identisk med Asplunds bibliotek.
Runt hela den strutliknande utbyggnaden mot Observatorielunden är det spegelglas som ger
en spännande visuell effekt mot åsen eftersom glasfasaden där är 90 grader mot huvudbyggnaden, som då ser ut att fortsätta i den dubbla längden.
Om Asplunds byggnad är sluten till sin form och funktion och det inte utifrån är någon som
ser vad som försiggår så är Forum Stockholm totalt öppen och man ser allt som händer. Hela
fasaden mot Odengatan bildar i fyra våningar ett skådespel där besökarna är skådespelarna.
På bottenvåningen är det barnen, på entréplanet är det cafégästerna, på våning 2 restaurangbesökarna och på våning 3 studerande.

Interiören

Interiört består Forum Stockholm av en gallerialiknande huskropp med ett gångstråk på 96
meter från väster till öster och en bredd på som mest 80 meter från norr till söder. I mitten av
hallen finns ett ljusinsläpp till källarvåningen.
Från huvudentrén ser man framför sig en hall som med pelare på sidorna smalnar av.
Framme vid andra väggen 25 meter från huvudentrén fortsätter en smal del av huskroppen i
13 terrassliknande mindre våningsplan där en trappa i mitten leder 16 meter upp till en ingång från Observatorielunden. Från huvudentrén ökar takhöjden från 10,7 meter till 19 meter
vid entrén till Observatorielunden. Takhöjden är 3,60 och mellan våningsplanen är avståndet
3,90. Entréplanet ligger på 18,80 och takfoten mot Odengatan på 30,60.
Åt andra sidan, längs med bibliotekets huvudstråk finns utställningsytor på var sin sida om
en sex meter bred gång (Asplundsgången). Mellan pelarna på sidorna finns en egen ingång
för till exempel drama, geografi eller hälsa även om man tillhör ett större område. Tanken är
att varje avdelning ska kunna skylta för att locka in folk. Samma skyltar som finns vid inomhusgatan ska också placeras i fönstret ut mot Odengatan och därför ser man redan på långt
håll var den avdelningen som man vill besöka finns.
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Innehållet

På entréplanet finns stor del av bibliotekets ordinarie verksamhet men också ett auditorium
för 500 personer som sträcker sig över två våningsplan.
Ett café är placerat centralt och platserna för fikat är längs hela fasaden mot Odengatan på
bägge sidor om entrén. Ett café utefter hela fasaden ger liv åt biblioteket och blir i sig ett
skyltfönster utåt. Dessutom finns det cafébord längst gångstråket på varje sida, dock inte vid
varje ingång till de enskilda verksamhetsområdena. Detta skapar en livfull miljö där det hela
tiden finns människor som syns. Det skärmar också av den sex meter breda gången som annars skulle vara överdimensionerad i förhållande till besöksantalet.

Entréhallen

Entrén till Forum Stockholm startar egentligen redan ute på Odengatan. För att tydliggöra
var man går så finns inga alléträd just vid ingången och fasaden vid entrén är indragen 14
meter. Här välkomnas man av en lång bred trappa som leder 2,3 meter upp till entrén.
I mitten finns en ramp för handikappade och barnvagnar men det finns också en halvtrappa
ner till källarvåningen.
När man gått in mellan byggnadskropparna, uppför trappan och in i entréhallen möts man av
ett spännande perspektiv framåt där nio par pelare tillsammans står tätare och tätare. Därmed
förändras uppfattningen om avståndet framåt. Mellan pelarna smalnar hallen av och fortsätter i en trappa med ett flertal mindre terrasser till en platå och utgång högst upp.
Några meter framåt möter ett stort ljusinsläpp från glastaket 12 meter ovanför och en korsande gallerialiknande inomhusgata. Takhöjden vid ingången är lägre än på andra delar av
fastigheten men taket lutar upp mot Observatorielunden samtidigt som det smalnar av.
Nedåt finns en större öppning till källarvåningen. Trappor, rulltrappor och hissar förbinder
våningsplanen.
Gallerian
Inomhusgatan, som går rakt igenom hela byggnaden, är bibliotekets ryggrad centrala gångstråk. Ingångar på sidorna finns till bibliotekets olika delar på ett sätt som påminner om ett
shoppingcenter. Stråket kantas av cafébord där folk fikar eller sitter och jobbar.

Kopplingen till Asplunds stadsbibliotek

I Stockholms stadsbibliotek som är mera av ”boktempel” är det viktigt att ha kvar det som
utgör själen där d.v.s. böckerna. Därför behåller vi all skönlitteratur samt utländska språk.
Forum Stockholm blir då en kompletterande kunskapsbank där böcker liksom annan media
och information kan sökas på olika sätt.
Vid kortsidan mot stadsbiblioteket finns en 12
meter lång inglasad gångbro över till Asplunds
byggnad. De vackra träd som idag står vid
Spelbomskans torg blir kvar och den inglasade
gångbron kommer med sin två meters bredd att
placeras mellan träden utan att förstöra dem.
Från nya byggnaden till Rotundan, som är
stadsbibliotekets hjärta, är det endast 25 meter.
Därför är stadsbibliotekets entré också ingången till Forum Stockholm från Sveavägen.
Anslutningen av glasgången till stadsbiblioteket

150 meter inomhusgata

På västra kortsidan finns ingången
från Gyldéngatan. Denna gata är
delad vid entrén och på norrsidan,
nedfart till ett garage och på södra
sidan en bilfri gata. Eftersom gatunivån vid Gyldéngatan är i samma
höjd som Rotundan ger det en 150
meter lång inomhusgata utan nivåskillnad.

Terrasserna

Det går också att komma till SIF direkt från Observatorielunden där i princip det enda som
syns av byggnaden rakt framifrån är en 1,3 meter bred ingång med en dörr i mitten. När man
går genom dörren, som ligger precis på åsens krön, öppnar sig en spännande arkitektonisk
effekt där byggnadens mittdel öppnas upp och 10 pelare på vardera sidan ramar in en 66 meter lång entréhall som har en skillnad från golv till tak på 19,5 meter. Från Observatorielundens ingång leder trappor via 13 terrasser med 17 meters höjdskillnad ner till entréplanet.
Vid de två byggnadskropparnas fasad mot Observatorielunden fortsätter byggnaden framåt
men då uppåt genom 13 terrasser med 1,3 meters höjd och två meters djup. Bredden är nederst 3,8 meter och 1,5 meter på översta terrassen 13. På terrasserna finns sittvänliga stolar
med bord eller soffor där kan man i en avslappnad miljö kan läsa, plugga, fika eller blicka ut
över hallen och de övriga våningsplanen.
I mitten finns en trappa 16 meter upp till entrén mot Observatorielundens krön. Utmed glasfasaderna på sidorna följer man i höjd åsens nivå så man befinner sig hela tiden på marknivå
om man jämför med omgivningen. Vid den översta terrassen kan man stå och titta ut över
byggnaden och då är man på samma nivå som utgången mot parken i Observatorielunden.
Med huvudentrén från Odengatan och trappa rakt genom byggnaden upp till krönet på åsen
ökar man tillgängligheten till parken som annars är ganska jobbig att komma upp till. Säkert
kommer det att finnas personer som initialt använder Forum Stockholm som en genomfartsgång för detta ändamål vilket är bra. För eller senare kommer de säkert
att bekanta sig mera med innehållet i byggnaden.
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Våningsplan 2

På samma sätt som entréplanet så finns också här gångstråk och fasader med butikskänsla.
Skillnaden är att man istället går på en två meter bred loftgång där man kan titta ner på vad
som händer på våningen under. Avståndet till andra sidan är fyra meter.
På våningsplanet finns ett restaurangkök där alla sittplatser är utmed en fyra meter bred fasad längs hela fasaden mot Odengatan. Loggorna för de olika avdelningarna finns i fönstren
mot Odengatan från den verksamhet som finns bakom. Detta för att locka in folk och för att
besökare direkt ska kunna hitta.

Våningsplan 3

På våningsplan 3 i avdelningen mot Odengatan är det plats för egna studier i en miljö som
mera kan liknas vid kontorslandskap utan några fasta väggar. Här är inte heller några skyltar
för verksamheterna eftersom man i huvudsak bedriver studier här. Information och utlåningsdiskar är placerade i mitten.
I den halvan av våning tre som vetter mot Observatorielunden finns också en större öppen
yta utan indelningar i sektioner.

Källarvåningarna och utemiljön bredvid

I källarvåningen finns fem funktioner; barnlitteratur genom Svenska barnboksinstitutet (1),
skönlitterära barnböcker (2), administration (3), en möjlig utställningsyta i mitten där ett
större ljusinsläpp finns (4) samt ett auditorium för 500 personer (5).
Auditoriet, som sträcker sig över två våningsplan, har sin bottennivå i ena hörnet av fastigheten. I auditoriet finns på källarplanet inte fönster åt väster men däremot fönster åt söder
ända ner till markplan. Direkt på andra sidan uppförs en utescen som en exakt kopia av auditoriet på insidan (6). Detta ger en upplevelse och känsla av en halvcirkelformad amfiteater
där insidan är en spegel av utsidan och tvärtom. I och med att utescenen ligger vid åsens
slutning fortsätter i praktiken arenan upp till krönet. Mot Gyldéngatan blir det en fyra meter
hög vägg där man kan stå och titta ner på vad som händer. Under utescenen finns utrymmen
för ombyten och material för till exempel parkteatern. En utrymningsväg från auditoriet
finns också.
Servicefunktioner som toaletter (7) och garderober (8) finns också. I mitten finns utrymmen
för utställningar genom den 500 m2 stora ytan. Ett stort ljusinsläpp på 48 m2 från entréplanet bidrar till en ljus yta som är väl integrerat med helheten i våningsplanen ovanför. Lättillgängliga rulltrappor och hissar tar besökarna enkelt vidare i fastigheten.
Det är en fördel att de stora barnavdelningarna främst finns på ett eget våningsplan lätt tillgängligt från gatan, för barnvagnar och utan att hiss eller rulltrappor behövs. Det finns en
separat ingång från denna våningsplan (10) liksom det finns en separat ingång för administrationen under glasbron till Asplunds bibliotek.
I källarvåning –1 finns ett internt garage samt ett logistikcenter (11) kopplat till nedfarten
och garaget vid nuvarande Gyldengatan men också plats för lager och magasinering (12).
I byggnadens nordöstra hörn når fönstren på grund av Odengatans lutning ner till och där
finns möjlighet till gym, mera administration (13) eller för andra behov.
Eventuellt påverkas detta källarplan av tunnelbanan som går under fastigheten.
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