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Forslag til endringer som kan være med på å gjøre biblioteket mer innbydende: 

 
 

 
 
 

 

        
 
        
Alvdal bibliotek ligger på bakkeplan, i kommunehuset midt i sentrum.  

Biblioteket har inngang fra hallen/ vestibylen inne i kommunehuset, og har store vinduer ut mot inngangspartiet og gårdsplassen.  
Størrelse/areal: 310 m2 

 

 
SYNLIGHET UTENFRA 
 

Beliggenheten på gateplan gjør tilgjengeligheten god.   
Bygningen er godt synlig i sentrumsbildet, men fordi den ligger på en høyde, er skiltingen av biblioteket lite synlig fra bilveien, togstasjonen og sentrumsgaten. 

For å oppnå bedre synlighet, foreslås det plassert et skilt i tillegg, øverst på bygningen. (Se forslag markert med grønt. )  
Suppler gjerne med utvendig skiltbelysning, slik at skiltingen er godt synlig også på kveldstid. 
 

 
 

 
 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ønsker fra Alvdal bibliotek:  
 
 Ønsker å tiltrekke oss flere voksenbrukere- ikke nødvendigvis lånere, men brukere. For eksempel avislesere/tidsskriftlesere/ småbarnsforeldre og trillegrupper m baby. 

Ved en eventuell endring vil vi flytte avisene til vindusrekken, hvis det skulle vise at det er en lur løsning. 

Ønsker derfor forslag på plassering av aviser, tidsskrifter og lignende, og en evt. flytting av barneavdeling. 
 

 Forslag på justeringer, som kan gi helhet fra skranke og inngangsparti og innover i lokalet.  
 

 Vurdering av dagens utstillings-monter i inngangspartiet, og evt. forslag på endringer her. 

 

 Innspill/ forslag på endringer og fornyinger generelt.   

 

Oppsumering og tilbakemelding fra interiørarkitekt: 
 
Førsteinntrykket når man kommer inn er lyst og åpent. Skranken og månedens utstilling ligger rett innenfor døren, og er lett synlig og tilgjengelig. 
 

Soneinndelingen er god og den gir et ryddig inntrykk. Et område i midten av biblioteket er tilrettelagt for foredrag, debatter og lignende, med mulighet for opp til 30 besøkende. 
Kommer det større grupper, benyttes kantinen i kommunehuset, eller kommunestyresalen. 
 

Innredningen gir stor variasjon i valg av lese- og arbeidsplasser, med ulike sittegrupper, PC- plasser og eget stille- rom for studier/ lokalsamling.  
Biblioteket har mange barneskole- elver på besøk etter skoletid, når de venter på kulturskole. Den store lokalsamlingen er også mye brukt. 

Barneavdelingen er fin og innbydende, og hyggelig plassert langs vindusfasaden. Men dette fine området er lite brukt av småbarnsforeldre, og det vurderes derfor å flytte avdelingen lenger inn i 
bibliotekrommet. 

Møblene har en gjennomført stil, og de står som arkitekten bestemte i 1990. Innredningen er tidløs, men stolene bærer preg av slitasje. 
 
Kontordelen med 2 arbeidsplasser ligger bak skranken. Kontoret er langt og smalt og har vinduer ut mot gårdsplassen. 

Det er direkte innsyn til den ene arbeidsplassen fra bibliotekrommet, noe som er litt uheldig da kontoret av og til benyttes til lagring av ulike ting, og det fort kan bli litt rotete her. 
Under besøket ble det bl.a. diskutert om deler av kontoret kunne inkluderes i bibliotekrommet ved å fjerne deler av kontorveggen. Dette for å kunne gi tilgang til mer dagslys innover i 

bibliotekrommet, og samtidig rydde opp funksjonelt og visuelt. 
Jeg mener at det kan være en god idé å utarbeide dette videre, men her bør det da først lages en målsatt planskisse på løsningen, før det evt. gjøres noen grep. 

 
I denne omgang vil jeg foreslå at det først og fremst ryddes opp litt i PC – bordene og plasseringen av disse.  
I dag står de tett på både skranken og inngangen til kontoret, noe som gjør området litt unødvendig trangt.  

Dette er et forholdsvis trafikkert område, og det kan med fordel tilrettelegges for mer fritt gulvareal her, for å oppnå et mer helhetlig inntrykk fra inngangspartiet, skranken og videre innover i lokalet.  
 

Alvdal bibliotek ønsker seg flere voksne brukere, som vil tilbringe lengere tid i biblioteket. For eksempel avislesere/tidsskriftlesere, småbarnsforeldre og trillegrupper m baby.  
Det vurderes å lage en krok for aviser og tidsskrifter langs vindusfasaden, der barneavdelingen er i dag, med f. eks et barbord langs vindusfasaden. 
Dette er spennende tanker, og jeg ser at det kan være hensiktsmessig å gjøre noen grep her. Spesielt sett i sammenheng med PC- bordene, inngangspartiet og skrankefunksjonen, og jeg velger derfor 

å fokusere en del på dette i min tilbakemelding med forslag til endringer.  
 

Ut i fra ønsker og behov for øvrig, så prioriterer jeg i tillegg å komme med noen innspill vedrørende det store utstillings- monteret ved inngangspartiet.  
- Et blikkfang og utstillingsområde, som med fordel kan fornyes litt og gjøres mer funksjonelt. 
 

Legger ved noen bildeeksempler, som visualiserer noen av innspillene. 
Noen forslag på nyinnkjøp der dette kan være hensiktsmessig.– Et utgangspunkt for videre planlegging/ riktige nyinnkjøp, når økonomien tillater det.  

Se vedlagte forslag til endringer, med tilhørende beskrivelse under. 

Med vennlig hilsen 

Gro Tørud 

Interiørarkitekt MIAF 

  

G O D E R O M  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

BESKRIVELSE AV FORSLAG 

Forslag til endringer som kan være med på å gjøre biblioteket mer innbydende: 
 
                           

INNGANGS- OG SKRANKEPARTIET 
 
Skranken og månedens utstilling ligger rett innenfor døren, og er lett synlig og tilgjengelig. 
Skranken er lang, men oppleves ikke som påtrengende stor, da den følger gangsonen innover i lokalet. 

Vil foreslå å beholde lengden på skranken, fordi buen på skranken og plasseringen av denne gjør at den egner seg godt for eksponering og informasjon i tillegg. 

Førsteinntrykket er viktig. Her ønskes besøkende velkommen, og skranken er derfor et godt egnet sted for informasjon og innbydende blikkfang. 

Men det er viktig å påse at det ikke eksponeres for mange ting i dette området. Det skaper visuelt rot. Det blir vanskelig for øyet å oppfatte, og informasjonen kan miste sin funksjon.  

Skranken er ofte et sted som benyttes til oppbevaring, det er stor aktivitet her, og det kan være vanskelig å holde området ryddig i det daglige. 

Et generelt tips for en mer ryddig skranke, er å benytte lave reoler bak skranken, som kan skjule rotet. Gjerne med skyvedører så de blir lette å betjene.  
La veggen over reolene være fri for lagring, og benytt den i stedet til et hyggelig blikkfang. F.eks. en informasjons-skjerm/  eksponering av nyheter/ en utstilling eller et bilde i stort format. 
Heng gjerne bilder i øyehøyde, for bedre synlighet. ( Flytte maleri fra barneavdelingen hit?) 

 
Vil forøvrig foreslå å bytte ut gardinen i skranken med en rullegardin/ panelgardin, for å stramme opp og gjøre området mer oversiktlig. (Er det behov for å skjerme for innsyn her? ) 

Evt. bare et enkelt skilt med åpningstider i vinduet, som kan skape nysgjerrighet? 
   
 

        
 
Noen eksempler på gardin, reol og blikkfang i skrankepartiet:  

                 
                          www.silentgliss.no                                                                  www.martela.no                                                                            www.martela.no 

http://www.silentgliss.no/
http://www.martela.no/
http://www.martela.no/


                                                                                                                                                                                                                                                     
MYLDREOMRÅDE/ PC- PLASSER  
 

 
 

Alle PC- bordene er i dag plassert samlet, tett inntil skranken og inngangen til kontoret, noe som gjør området litt unødvendig trangt.  

Her er det gjerne stor aktivitet og litt støy, når skolebarna inntar biblioteket, og jeg vil anbefale at noen av publikums- PC- ene flyttes litt lenger inn i bibliotekrommet.  

Dette er en gjennomgangs- sone, et forholdsvis trafikkert område, og det kan med fordel planlegges med mer fritt gulvareal her, for å oppnå et mer åpent og helhetlig inntrykk.  

- Fra inngangspartiet, skranken og videre innover i lokalet.  

Den høye reolen til høyre for inngangspartiet, som står inn mot den lilla sittegruppen, vil jeg foreslå at fjernes. (Se markering i blått) Den gjør de hyggelige sittegruppene innover i lokalet mindre 

tilgjengelige, og den hindrer også dagslyset i å komme videre inn. 
Om reolen fjernes, vil siktlinjene innover bli bedre, sittegruppen vil fremstå som et innbydende blikkfang, og besøkende blir ledet innover. 
 

INNSPILL: Hva med å benytte denne plassen til f. eks. 2 PC- bord? Her vil bordene få litt avstand til skranken, og samtidig være godt synlige i rommet.  
 

For øvrig så foreslår jeg å skråstille utstillings- monteret ved søylen, slik at eksponeringen av nyhetene her blir best mulig i forhold til gangsonen.  
 

 

 

      

«Anbefaler å flytte PC- bordene bort fra skrankeområdet »                                                      «Skråstill gjerne utstillings- monteret»                           «Flytte PC- bord hit? » 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   



                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 
 

 

SONE FOR AVISER/ TIDSSKRIFTER/ OFFENTLIGE DOKUMENTER/ INFORMASJON ETC. 

- BARNEAVDELINGEN 
 

 
    

Denne delen av bibliotekrommet er lys og innbydende pga. den lange vindusfasaden, og som en naturlig forlengelse av inngangspartiet og skrankeområdet, vil jeg foreslå at det tilrettelegges for et 
sosialt møtested her.  
En sone for aviser, tidsskrifter, sittegrupper, og gjerne en kaffemaskin for å øke trivselen. 

Barneavdelingen som ligger her i dag, er fin og velfungerende, men da den er lite brukt av småbarnsforeldre, vil jeg anbefale at den flyttes lenger inn i bibliotekrommet. 
F. eks til der ungdomsavdelingen er i dag, som en naturlig forlengelse av det sosiale møtestedet og rommet i midten.  

  
                             
For at ikke barneavdelingen skal bli for mørk, vil jeg anbefale at reol mellom sosial sone og barneavdeling får en lavere høyde.  

Mobile bildebokkasser, H ca 110 cm, kan være et godt alternativ her. (Se bilde-eks.)  
Godt egnet for små og store barn, og flere like kasser ved siden av hverandre (med samme høyde), kan fungere som en lav romdeler, og danne ryddige soner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
Foreslår at det lages et spesialtilpasset barbord langs vinduene.  Bordet kan ha høyde som et barbord ( 110 cm) med barstoler til, det kan ha en litt lavere høyde ( ca 90 cm) med lave barstoler, eller 

det kan ha normal bordhøyde ( ca 72 cm)  med vanlige stoler til. Et sted hvor man kan sitte sammen, eller litt for seg selv, lese, arbeide, spise medbrakt mat, eller bare «henge» og følge med på hva 
som foregår. 

Om barbordet i tillegg utstyres med tilgang til PC, kan noen PC-plasser flyttes hit. Da vil området foran det store vinduet i kroken frigjøres, og kan benytes til f. eks. en hyggelig sittegruppe og evt en 
kaffemaskin i tillegg. - Gode polstrede lenestoler innbyr til å sette seg ned og bli en stund.  
 

 
Barløsningen kan gjerne belyses med pendler/ bordlamper, som kan gi godt leselys. 

Mange like lamper, side om side, kan være innbydende blikkfang også sett utenfra, og samtidig gi gode samlings- eller arbeidssteder. 
Kontraster er også en viktig faktor for å skape et godt miljø, og ved å skape variasjon i belysningen påvirkes også kontrastene på en positiv måte. 
Gjerne også en stålampe ved sittegruppen foran vinduet, for å skape et «rom i rommet» 

 
 

Området i tilknytning til barløsningen, foreslås møblert med innredning som understreker det «sosiale møtestedet», med fokus på eksponering av aviser, tidsskrifter, nyheter, anbefalinger og lignende. 
Evt. også et bord til spill og aktivitet, eller lydbøker om det er plass til dette…….  

Vil anbefale at det utarbeides en målsatt møbleringsplan før de endelige avgjørelsene tas, slik at tilstrekkelig plass for gangsoner, betjeningsarel og siktlinjer ivaretas på en best mulg måte. 
 
 

 
( Se visualisrende bilde- eksempler under, med markeringer i blått) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 
 
 

    
 

« Flytte PC- bord til barløsning/ lesebrett.                                                                                        «Barløsning/ lesebrett langs vinduer» 
  Frigjøre plass til sittegruppe og kaffemaskin foran vinduet i hjørnet »        

  

 

    
 
«Lav bokreol, evt. bildebok- kasser, for bedre gjennomlys »                                             «Flytte barneavdeling hit? Mot midtfelt/ ungdomsavdeling.» 

 
 

        
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 
 

 Noen eksempler på innredning i aviskrok og barneavdeling.   

 
  

 
    

 
 

                                                          
  www.martela.no                      www.materia.se                                             www.magnus-olesen.dk                                      www.moormann.de                    www.luceplan.com  
 
 

 
 

                                                                         
 

 
  Alternativ til lave bildebok- kasser, www.bseurobib.no                       Bytte ut eksisterende sofa med en lesebinge/ møbler som er gode å sitte eller ligge på?  www.multicircles.com 

 

http://www.martela.no/
http://www.materia.se/
http://www.magnus-olesen.dk/
http://www.moormann.de/
http://www.luceplan.com/
http://www.bseurobib.no/
http://www.multicircles.com/


                                                                                                                                                                                                                                              
 
                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                              
UTSTILLINGS- MONTER 

 
Utstillings- monteret, som benyttes til rullerende utstillinger, ligger rett innenfor inngangsdøren. 

Det har stor dybde og er integrert i vegg mellom inngangsparti og stille- rom med lokalhistorie. 
De store glass- feltene i monteret, fra gulv til tak, fungerer som vegg mot stille- rom, og slipper samtidig inn dagslys her. 

 
I utgangspunktet et godt synlig og tilgjengelig monter, men størrelsen på monteret er utfordrende, i forhold til emner og eksponeringsmåter.  

Jeg ser at monteret med fordel kan fornyes litt og gjøres mer funksjonelt, og foreslår derfor noen endringer her.  
 
Først og fremst vil jeg anbefale at glassvegg inn mot stille- rom fortsatt beholdes. Dette for å ivareta muligheten til å ha et stille rom her, og for å beholde fordelen av gjennomlys.  

Glassvegg inn mot skranken kan fjernes. Da «forsvinner» monteret, og kun glass- felt mot stille- rom står igjen. Det oppstår en nisje i inngangspartiet og gangsonen vil føles bredere. 
 

Nisjen der monteret står i dag, kan fortsatt benyttes til utstillinger, men nå i et litt mindre format. 
Foreslår å plassere flere like utstillings- monter side om side, inne i nisjen. Gjerne på hjul så de er enkle å flytte på. 
Om utstillingen er stor kan alle monterne benyttes. Er utstillingen liten, kan noen av monterne ryddes bort. 

Om det i tillegg benyttes montere som har fleksibilitet i eksponeringsformen, vil denne løsningen kunne gi rom for mange typer utstillinger.  
 

Utstillingsmonterne bør være åpne på alle sider, eller ha glassvegger, slik at utstillingen fortsatt blir synlig fra alle kanter. Også fra stille- rommet. 
Foreslår at sideveggene i nisjen males hvite. 
En skinne med spotter i taket som belyser utstillingen, er nødvendig for å skape kontraster og fremheve, men vær obs på lys- retningen for å unngå blending. 

  
(Se bilde-eksempler under. ) 

 

 

                       
 
«Glassvegg inn mot skranken kan fjernes »                                                                                 «Anbefaler at glassvegg inn mot stille- rom fortsatt beholdes»                     
  

 



                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                  

                 
        

       «Fleksible utstillingsmonter, evt. også med glassvegger. F. eks. på hjul »       www.gridsystem.dk  
                        

 

  

                
     
    «Studierom/ stille- rom med lokalhistorie »                                                               « Gjennomlys/ dagslys » 



                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 
 

INFORMASJON, SIKTLINJER OG VISUELL RYDDIGHET 
 

 
Soner og emneinndeling gir et ryddig inntrykk. Reolene er ikke overfylte og gir plass til en del front- eksponering. 

Skiltingen opp mot tak i gangsoner fungerer fint.  

Informasjon som viser til avdelinger lenger inne i lokalet, bør også skiltes, slik at det blir enklere å orientere seg når man kommer inn. Foreslår å benytte veggene over reolene til dette.  

Tenk siktlinjer v skilting høyt på veggen.  
Informasjonsskiltene her bør utformes i henhold til skiltingen i lokalet for øvrig, og gjerne i et litt større format for best mulig synlighet.  

(Se markeringer i blått, med forslag til plasseringer) 
 
For en oversiktlig bruk av skilting, anbefales emneord på reolene. Gjerne på endevegger av reoler, når det er lav takhøyde. 

Pass for øvrig på at ulike utstillings-systemer for nyheter etc. tar hensyn til siktlinjer, gangsoner og tilgjengelighet for alle. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 
 
 

            
 
«Informasjon som viser til avdelinger lenger inne i lokalet»                 «Skilting opp mot tak i gangsoner fungerer fint.»                                                     

       
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                          
 


