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I den attraktiva hamnmiljön strax intill Varbergs 
Fästning ligger Campus Varberg Högskola. ABAKO 
har haft uppdraget att projektera lös inredning i 
både den nya och den befintliga delen totalt ca 
4000 m2. 
Arkitekten har arbetat mycket med att ta in dagslju-
set via stora glaspartier. Biblioteket, elevcaféet och 
den flexibla arean, där det är plats för tentamina 
och fester, utgör den centrala delen i den nya bygg-
naden. Längre upp i huset finns lärosalar och öppna 
studieytor och längst upp befinner sig drama och 
bild. I den ombyggda delen finns restuarang/café, 
dit även allmänheten är välkommen.  
Genomgående i projektet har vi inspirerats till 
färgsättning av utsikten; havet och ljuset. Färgska-
lan går från turkosblå till grön. Oftast blandas de 
olika kulörerna i ett och samma rum, vilket ger 
ett levande intryck. 
Där vi har valt att ha gardiner är de transparenta 
och släpper in ljuset och skapar kontakt med ute-
miljön. Mönster och färger är också valda med 
inspiration från havet. 

Konferensrum

VarbergCAMPUS  VARBERG, invändig miljö

Objekt:
Arkitekt:  
Inredningsarkitekt: 
Byggherre:
Lokalarea:  
Byggår:

Campus Varberg Högskola Hus C, E
Pyramiden arkitekter ab
ABAKO arkitektkontor ab
Varbergs kommun
ca 4000 m²  
2008

Sittmöbler i elevmatsal

Hörsalen

Lärosal med utsikt över havet Konferensrum
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 VarbergCAMPUS  VARBERG, Hus E, biblioteket

Objekt:
Arkitekt:  
Inredningsarkitekt: 
Byggherre:
Lokalarea:  
Byggår:

Campus Varberg Högskola Hus E, biblioteket
Pyramiden arkitekter ab
ABAKO arkitektkontor ab
Varbergs kommun
ca 330 m²  
2008

Biblioteksinteriörer

Campus Högskola i Varberg har fått ett nytt bibliotek i entré-
plan med havet som närmaste granne. Genom stora glas-
partier ser man ut på den spännande hamnmiljön. Här har 
vi arbetat med grafiskt svart och vit som bas samt 2 starka 
accentkulörer. 

Tanken kring bibliotekets inredning är att skapa en nutida 
inre miljö både i val av möbler och färger. Stora soffor är 
placerade vid entrén som bjuder den besökande en stunds 
avkoppling med utsikt över havet. Vi har arbetet mycket med 
att ta fram spännande mötesplatser i form av skulpturala 
sittmöbler och mer traditionella arbetsplatser för självstudier 
och grupparbete.

Produktfakta:

Bokhyllor: Eurobib
Stolar:  Spira från Lammhults
Bord:  Campus från Lammhults
Snurrstolar: Innovation från Blå Station
Soffa:  UGO från LK Hjelle
Puff:  BOY från LK Hjelle
Kontorsinr.: Fri från Horreds
Arbetsstolar: Kinnarps

Leverantörer av den lösa inredningen har varit Informa Inred-
ning och Kinnarps.

Biblioteksinteriörer


