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ESTRATÈGIA GENERAL

Es definiran les estratègies plantejades en l’àmbit de les instal·lacions que afecten el nou edifici, 
tenint en compte la complexitat d’un edifici tan gran i que alhora és l’ampliació d’un edifici ja existent 
i quasi intocable. 

Les instal·lacions s’organitzen, com tots els altres fluxos de l’edifici, en forma de pinta, de la següent 
manera:

Es situa la zona de registres i sales de comptadors en planta primera, amb accés des del carrer 
lateral (Gyldéngatan), més tranquil i millor que des del carrer principal (Odengatan).

La resta de les instal·lacions es situen en una planta tècnica a nivell -3, que ocupa la totalitat de la 
sala de lectura per a una màxima flexibilitat de les instal·lacions i de la seva possible transformació 
en un futur. És aquí on es situen les calderes, col·lectors i dipòsits per a aigua calenta. També una 
gran quantitat de climatitzadors, així com la distribució de les xarxes d’evacuació d’aigües residuals 
i pluvials, de distribució d’aigua freda sanitària, aigua calenta sanitària, electricitat, telecomunica-
cions,.. 

AIGUA FREDA I ACS
Es situen els comptadors a planta primera, juntament amb l’equip de pressió, necessari per “pujar” 
l’aigua fins la quarta planta i les calderes, també a l’última planta. Aquestes obtindran l’aigua calenta 
sanitària i l’aigua calenta per climatitzar l’edifici, per aire.

No es plantegen plaques solars per a l’obtenció d’ACS, degut a la poca eficiència que plantegen en 
aquesta latitud.

SANEJAMENT
La xarxa d’evacuació d’aigües residuals i pluvials de l’edifici finalitza en la planta tècnica -3 de 
l’edifici, on es recullen i es bombegen cap a la xarxa de clavegueram, situada aproximadament uns 
7 metres per sobre. L’evacuació de les aigües pluvials de la plaça es fa de forma natural per 
superfície fins a la xarxa de clavegueram, on es connecta per gravetat. 

RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS
Es reserva tota una peça aïllada semiexterior a l’extrem sud de l’edifici, a la zona de logística i 
plataforma de càrrega, amb accés pel transport rodat. El recinte compta amb contenidors per al 
reciclatge de paper, envasos, orgànic, vidre i altres. Així mateix té una sortida d’aigua i recollida per 
a la neteja del magatzem.

GAS
Es situen els comptadors a l’última planta (quarta), a la zona tècnica semiexterior per a les 
instal·lacions, on serveixen a les calderes per aconseguir ACS.

ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ ARTIFICIAL
Se situen els comptadors elèctrics en planta primera. El registre de la CGP es farà també per 
façana de planta primera (que es troba a nivell de carrer). 

Es planteja la il·luminació artificial de les sales de lectura principals. Es busca sempre una 
il·luminació indirecta, molt pròpia de les lluminàries dels paîsos nòrdics. Es plantegen banyadors 
de paret-sostre, que s’enfoquen a la trobada entre ambdós superfícies i que serveixen per resaltar 
l’estructura i els canvis de nivell en el fals sostre.

CLIMATITZACIÓ
La climatització es fa tota per aire. Es decideix només calefactar i no refrigerar, donat que les tem-
peratures màximes mitjanes a l’estiu no superen els 25ºC. Les calderes situades situades a planta 
tècnica serveixen als climatitzadors situats en diversos punts de l’edifici. 

En el cas del hall i altres espais de gran alçada amb ocupació esporàdica l’aire és impulsat mit-
jançant toberes. En el cas de l’auditori i altres grans espais amb ocupació més permanent, on la 
potència de les toberes podria ser incòmode (és el cas de la sala d’estui de P2 i P3), s’impulsa l’aire 
per sota mitjançant plenum i s’extreu per fals sostre. En espais més petits es climatitza mitjantçant 
fancoils amb control individual, penjant del conducte dels climatitzadors. És el cas de despatxos de 
la zona d’administració.

TELECOMUNICACIONS
El registre de telecomunicacions es situa al costat de la CGP, en façana de planta primera. El RIT 
inferior també es situa en planta primera, i el RIT superior es troba a la zona tècnica semiexterior en 
planta quarta.

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Es defineixen els carrers Gyldéngatan i Odengatan i l’espai exterior de muntanya en planta -1 com 
a espais exteriors segurs. No així la plaça d’accés, per raons de seguretat estructural en cas de 
propagació de l’incendi en plantes inferiors. De totes formes, s’assumeix que l’accés principal serà 
una sortida intuïtiva, i amb l’ajuda dels bombers es gestionarà una evacaució el més ràpida possible 
cap al carrer principal. 

Per raons de disseny, la sala de lectura forma un sector d’incendis de 4000 m². Es fa necessària 
la instal·lació d’un sistema automàtic d’extinció adequat a l’ús bibliotecari. S’opta per la utitlització 
d’aigua nebulitzada a altra pressió.
Tota la instal·lació necessària per al circuit, com les bombes, es situaran a planta tècnica -3.

ASCENSORS
Es col·loquen ascensors hidràulics amb caixa de màquines en planta tècnica -3. Això permet allibe-
rar la coberta de badalots.

NETEJA DE LA FAÇANA PRINCIPAL
Es situa una gondola en planta coberta, amb accés a tota la façana principal gràcies a una guia que 
permet que recorri tota la longitud de l’edifici.

TRANSPORT DE DOCUMENTS
El projecte d’una biblioteca d’aquesta mida obliga a pensar en una instal·lació pròpia, que és el 
transport de documents en cintes horitzontals i verticals. Si bé és una tecnologia que canvia força 
ràpidament, es dissenya una reserva d’espai per a aquest circtuit. Es planteja una entrada de 
documents de l’usuari en planta baixa (accés principal), i una entrada/sortida de documents de la 
biblioteca en planta primera (àrea de logística). El circuit comunica aquestes “portes” amb tota la 
organització interna de l’edifici: recepció-gestió de documents-magatzem-sala de lectura-accés 
principal. El transport horitzontal es fa per planta tècnica -3.

LA PLAÇA
La seva superfície és d’uns 3500 m2. La plaça conté una sèrie d’instal·lacions pròpies, com són 
l’enllumenat i el circuit elèctric per a fondre la neu. La branca principal d’ambdues instal·lacions es 
situarà en el caixó registrable que es troba en el canvi de pendent. Des d’allà s’anirà distribuint per 
la cambra que formen el pavés (paviment de la plaça) i el vidre (sostre de la sala de lectura). No es 
calefacta tota la plaça, però sí aquelles zones on hi ha el pavés, per permetre l’entrada de llum cap 
a la sala de lectura.

S’intenten evacuar les aigües de la plaça el més ràpid possible, per geometria. Així doncs no es 
recullen mitjançant baixants sinó que es fa per superfície o mitjançant canalons amagats sota el 
paviment, canalitzant-la fins a la xarxa de clavegueram.
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