
Västra Hamnen i Malmö är ett populärt 
bostadsområde för både boende och besökare. 
Havsutsikten, strandpromenaden och den 
spännande arkitekturen bidrar till att så mycket 
folk lockas hit, men det fi nns en brist på offentliga 
platser att vistas på som är inomhus eller skyddade 
från vädret på något sätt. Med ett mini-bibliotek 
kan man på ett enkelt sätt skapa en plats där folk 
kan mötas gratis. 

Vi har valt att placera vårt bibliotek i på en ponton 
innanför piren som skyddar hamnen från Öresund. 
Här passerar många människor på både land 
och vatten vilket gör det till ett bra ställe för en 
mötesplats. Många hänger på sittplatserna som 

Floating Library
En tillfällig besökare i Bo01, Malmö

följer hamnens norra sida som också fungerar 
som trappor ner till bryggan runt hamnen där 
båtarna lägger till. Piren är också populär för sina 
utsiktsmöjligheter och längst ut fi nns en ramp som 
leder ner till bryggan. 
     Genom att placera vårt bibliotek i hörnet där 
ramp, trappor och brygga möts kan vi med en 
enkel landgång koppla byggnaden till de befi ntliga 
rörelsemönstren. Piren och gatunivå ligger tre 
meter över den vanliga vattennivån och oftast 
i lä från vinden. Hamnen vetter sig mot söder 
och parken på andra sidan hamnen. Med denna 
placering kan vi locka folk till denna plats i alla 
väderförhållanden och framhäva möten mellan 
besökare och boende.
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2Byggnadsdelarna görs på fabrik 
och levereras till monteringsplatsen

Det färdiga biblioteket bogseras iväg 
till slutdestinationen Västra Hamnen

Delarna sätts ihop innomhus
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TECU Solar System
Roof covering in copper 
that make use of solar 
radiation to produce 
domestic hot water and 
to feed the heating 
system.

Fasadbeklädnad av spån

Flytande betongplatta
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Öppen utteplats

Reception & Kontor

Banavdelning

Avskilda lugna 
läsplattser

Koncentration av 
bokhyllor samt läsplattser 
med god utblick över folklivet 
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