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1 Bakgrund
Biblioteket i Östersund är i stort behov av upprustning och genomgripande
ombyggnad av de publika ytorna. Det är idag 20 år sedan biblioteket byggdes och det
handlar inte bara om det stora slitaget som är naturligt efter en så lång tid i en publik
lokal, utan om att det ställs andra krav på universitetsbibliotekens lokaler idag. De
tryckta medierna är alltjämt viktiga, även om vi har kunnat minska antalet bokhyllor
under senare år, samtidigt så ökar behovet drastiskt hos studenterna av varierade
arbetsplatser – enskilt, större eller mindre grupp, miljöer med olika grad av tystnad – i
en attraktiv miljö. Genom åren har universitetsbibliotekets enkät till medarbetare och
studenter visat att man är missnöjd med framförallt ljudmiljön i Östersund, som trots
vissa insatser det inte gått att råda bot på. Studenter som även besökt biblioteket vid
Campus Sundsvall, efter att det byggdes om när verksamheten från Härnösand
omlokaliserades, har oberoende av varandra önskat en motsvarande utveckling i
Östersund. När nu campus Östersund utvecklas är det en naturlig tidpunkt att få med
bibliotekslokalen i samma våg av skapande av attraktiva miljöer. En
probleminventering1 är gjord ht18 av tidigare avdelning ”Studiemiljö och
kommunikation” vid UB och den har stämts av med lärosätets fastighetschef och
representanter för fastighetsägaren. Vi tillsammans ser nu att vi skall gå vidare med
detta och nästa steg är att genomföra en formell förstudie.

2 Uppdrag
Uppdraget är att genomföra en formell förstudie2 som resulterar i en skiss över det
ombyggda campusbiblioteket – ”Bibliotek 2.0”. Ritningen ligger till grund för den
kostnadsberäkning som ska presenteras för Mittuniversitetets ledning i september
2019.

3 Organisation
3.1 Projektledare
Projektledare för förstudien är:
Jerker Häggström, chef Intea Campus AB.
Lennart Johansson, fastighetschef
Saman Rashid, bibliotekschef

Den publika miljön vid Campusbiblioteket Östersund: en lägesbeskrivning och behovsanalys. Avdelning för studiemiljö
och kommunikation, Mittuniversitetets bibliotek.2018
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3.2 Arkitekt
Karin Bellander Lindberg, Gisteråsjöstrand Arkitektur.

3.3 Referensgrupp
Referensgrupp består av representanter från bibliotekets
verksamhetsområden ”Biblioteksservice och lärandestöd BOL” och ”Vetenskaplig
informationsförsörjning VIF”, representanter från respektive fakultet och
studentrepresentanter från Studentkåren Östersund. Sammankallande är biträdande
överbibliotekarie.
Referensgruppens uppgift är att lyfta de behov som det ombyggda biblioteket ska gå
till mötes och att ge återkoppling på arkitektens förslag.
UB:BOL Marlene Franzén, Gertrud Ivarsson
UB:VIF Karl-Oskar Göransson, Kerstin Mårtensson
NMT: Anna Longueville
HUV: Minna Lundgren
Studentkår: Linus Theorell, Hilda Månsson
Sammankallande: Cathrine Berggren

4 Tidsplan
v.15

Förmöte mellan UB och arkitekt samt Infra och Intea Campus AB.
Visning av publika miljön i biblioteket Östersund och diskussion
utifrån den lägesrapport som UB tog fram ht18.

v.16

Utskick av underlag till referensgruppen.

v.16-18

Uträkning av hur många studieplatser och grupprum samt hyllor som
behövs. Skickas till arkitekt och referensgrupp.

v.19-26

Referensgruppen träffas 1 gång/vecka.

Studiebesök vid olika bibliotek kan tillkomma.

5 Avrapportering
Referensgruppens sammankallande rapporterar regelbundet till projektledare.
Slutrapportering sker i samband med att arkitekt levererar en slutlig skiss av
det ”nya” campusbiblioteket Östersund till projektledare, senast 30 juni.
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