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Elverum bibliotek    
                                                                                                                                                                                   
Referat fra bibliotekbesøk,  25.06. 2015                                                                                                                                                         
Forslag til endringer som kan være med på å gjøre biblioteket mer innbydende: 
    
 

 

                  
 
 
Elverum bibliotek ligger i sentrum av Elverum, med hovedinngang fra rådhusplassen.                                                                      

Biblioteket disponerer to etasjer i rådhuset. Hoved- og underetasje.  
Bygget og biblioteket er fra 1956. Størrelse/areal: 654 kvm totalt. (en del av arealene er uegnet for bruk.)  

 
 

SYNLIGHET UTENFRA  

 
Beliggenheten på gateplan gjør tilgjengeligheten god.  Bygningen er godt synlig i sentrumsbildet, med skilt til biblioteket på begge sider over inngangspartiet.  

Et informasjons-skilt i tillegg, viser at huset har heis og er tilgjengelig for rullestol. Dørene åpnes automatisk. 
 

INNSPILL: Suppler gjerne med utvendig skiltbelysning, slik at skiltingen er godt synlig også på kveldstid.  
 



                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
Ønsker fra Elverum bibliotek: 
 

 Vi er åpen for innspill på det meste :)  Vi er veldig løsningsorientert, og omstillingsdyktige!  
 

 Vi føler at lokalitetene setter ganske store begrensninger. Fokuset de siste åra har vært å kassere, kassere og kassere, for å få mer plass og luft.  
         Og vi har endret en god del i forhold til oppstilling. Men vi er fortsatt ikke i mål, og vi har selv noen ideer om hva som kan være mulig å få til.  

         Utfordringen er at vi er i et bygg som er vernet. Og at vi har et langt og smalt lokale.  
 

 Barneavdelingen/ ungdomsavdelingen er på et vis en «gang» for de som skal til lesesalen. Og for mange voksne er det krevende å gidde å gå ned.  

Vi har planer om at vi kanskje skal flytte barneavdelingen ned, og heller bruke dagens barneavdeling til areale for avislesing, utstilling etc.  
Vil gjerne ha innspill vedr. dette. 

 

 

 

Oppsumering og tilbakemeldinng fra interiørarkitekt: 
 
 
Førsteinntrykket når man kommer inn er lyst og åpent, og mange vinduer på begge sider av lokalet gir godt med gjennomlys.   
Skranken ligger til venstre for inngangspartiet, og er lett synlig og tilgjengelig. Anbefalte bøker/media, oppslag om forrige Fredagstips, står sentralt plassert i inngangspartiet. 

Biblioteket ligger i en eldre bygning fra 1956. Bygningen er vernet, og tidstypiske og arkitektoniske detaljer fra bygg-året gir bygningen særpreg. 
Mange av hyllene er integrert i veggene, og de fleste stoler og bord er opprinnelige og understreker stilretningen i bygget. 

Stemningen i lokalet oppleves som et «ordentlig bibliotek», litt gammeldags, og det er mange positive tilbakemeldinger fra lånerne på dette. 
 
Biblioteket oppleves også som hyggelig, levende og aktivt. Det har mange besøkende, i snitt over 43 besøkende pr åpningstime.  

Omgjøringen som har vært gjort de siste årene med opprydding og kassering har gitt flere luftige og tiltalende soner, og innredningen kommer fint til sin rett flere steder i lokalet. 
Reolene gir et ryddig inntrykk. Hyllene er ikke overfylte og gir plass til en del front- eksponering. 

 
Innredningen gir en del variasjon i valg av lese og arbeidsplasser, med ulike sittegrupper, pc- plasser og egen lesesal for studier, aviser og tidsskrifter.  
Men biblioteket bærer preg av at det er gammelt, og er lite hensiktsmessig i forhold til dagens bruk.  

Lokalene er små i forhold til antall ansatte og besøkende, og har begrenset plass til arrangementer.  
 

Lesesalen kan benyttes til foredrag og høytlesing, med mulighet for opp til 45 besøkende, om bordene ryddes vekk. 
Den fungerer bra i rolige periode, men har ingen avlukke folk kan sitte uforstyrret i.  

Bibliotekrommet er lite egnet til visning med skjerm og lerret, og har ikke audiovisuelt utstyr. Det er ikke plass i lokalene til vandreutstillinger etc. 
 
Barne- og ungdomsavdelingen er hyggelig plassert langs den ene vindusveggen.  

Men fordi den har mange besøkende, og ligger i gjennomgangsområdet til lesesalen, blir det fort veldig fullt i avdelingen.  
Barnehager og barn opp til 13 år bruker biblioteket mye hver eneste uke, og det vurderes derfor å flytte avdelingen til underetasjen.  

 
En utfordring i dette bibliotekrommet er akustikken, og den store takhøyden gjør at lyden bærer langt. 
I hovedsak er det mest støy rundt barneavdelingen, men det er lite skjermede steder i lokalet, og både lavmælte samtaler, samtaler mellom de ansatte og feks «støy» fra lånere., oppleves som 

gjenklang i rommet. 
 

Alle pc- plassene er plassert i underetasjen.   
 
 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 

 
 
 

Elverum bibliotek vurderer å flytte barneavdelingen ned, og heller bruke dagens barneavdeling til areale for avislesing, utstilling etc.  
Dette er spennende tanker, og jeg ser at det kan være hensiktsmessig å gjøre noen grep her.  

Spesielt sett i sammenheng med dagens behov, trafikkflyten, og behovet for støydempende tiltak, og jeg velger derfor å fokusere en del på dette i min tilbakemelding med forslag til endringer.   
 
Ut i fra denne oppsummeringen, og ønsker og behov for øvrig, så prioriterer jeg også å komme med noen innspill vedrørende inngangspartiet, skranken og kontorene. 

Et trafikkert område, som med fordel kan «strammes opp litt, for å tilrettelegge bedre for en god eksponering av nyheter og informasjon. 
For øvrig også noen innspill og forslag på endringer som kan fremheve bygningens egenart og rydde opp visuelt. 

 
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 

 
Adresse: Snorresgt. 14, 2315 Hamar 

Mobil: (+47) 90 72 54 19 

www.goderom.no     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

http://www.goderom.no/


                                                                                                                                                                                                                                                          

 

BESKRIVELSE AV FORSLAG 

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

 

                            

RÅDHUSET OG BIBLIOTEKROMMET, - HUSETS EGENART 
 

Det er viktig å ta hensyn til husets egenart. I det daglige, ved rehabilitering, og ved innkjøp av nytt inventar. 
Spille på lag med de tidstypiske og arkitektoniske kvalitetene som er i bygget, slik at ny og «gammel» innredning kan fremheve hverandre, og skape fint samspill. 

 
Elverum rådhus og biblioteket har mange fine detaljer i innredningen som kan være spennende å benytte som et utgangspunkt for endringer.  

En stilretning som gjør seg best i litt stramme omgivelser, og som harmonerer godt med naturmaterialer som skinn, ulltekstiler, tre og glass.  
 
Omgjøringen som har vært gjort de siste årene, har gitt flere luftige og tiltalende soner, og den opprinnelige innredningen kommer fint til sin rett flere steder i lokalet. 

 
Noen bildeeksempler her, for å skape en bevissthet rundt dette.  - Til inspirasjon. 

 
 
 

                
 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 

 
 

 
 
 

 

               
 
 
Robuste naturmaterialer tåler bruk gjennom mange år. Skinn, ulltekstiler og heltre, står i fint samspill til bygget  

 
- «Innredning som understrekes best i litt stramme og luftige omgivelser,  uten for mange forstyrrende enheter rundt. » 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
                                                                                        



                                                                                                                                                                                                                                                                   
INNGANGS- OG SKRANKEPARTIET 

 
Førsteinntrykket når man kommer inn er lyst og åpent, og mange vinduer på begge sider av lokalet gir godt med gjennomlys.   

Skranken ligger til venstre for inngangspartiet, og er lett synlig og tilgjengelig. Anbefalte bøker/media står sentralt plassert i nærheten..  

Dette er et travelt område. I tillegg til utlån av bøker, selges billetter for kino og kulturhus her, og skranken fungerer også som resepsjon for enhetene i rådhuset. 

Her ønskes alle besøkende velkommen. Her er det behov for å informere og formidle, og det er viktig å være bevisst på mengden som eksponeres, og hvordan den henges opp/ stilles ut. 

Pass på at det ikke eksponeres for mange ulike ting samtidig. Det skaper visuelt rot. Det blir vanskelig for øyet å oppfatte, og informasjonen kan miste sin funksjon.  

Førsteinntrykket er viktig. Vil derfor anbefale at dette området strammes opp litt. 

 Finn et egnet skilt/ opphengs- system for hele bibliotekrommet, og vær tro mot dette. Ikke heng opp informasjon med tape. Det fremstår som tilfeldig og ustrukturert. 

 

Skranken er i tillegg et sted som ofte benyttes til oppbevaring,   

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. 

Om det er behov for litt høyde på reoler bak skranken, så la reolen være fri for ting på toppen, slik at veggen over fortsatt kan benyttes som blikkfang. 
Heng gjerne bilder i øyehøyde, for bedre synlighet, og la det være litt luft rundt. 
 

Anbefaler å flytte reol som står mellom søylene, for å oppnå mer fritt gulvareal i området.  Informasjonen på søylene vil bli mer synlig, og siktlinjene fra inngangspartiet, skranken og videre innover i 
lokalet vil samtidig bedres. 

 
Foreslår å bytte ut gardinene som henger i vindusfeltene mellom skranken og kontorene. F. eks med rullegardiner, for å stramme opp og gjøre området mer innbydende. 
Om det benyttes en «teknisk» duk i gardinen, kan den skjerme for innsyn/ utsyn, og samtidig ivareta muligheten for gjennomlys.  

Unngå å henge opp ark på vinduene inne på kontoret. Det skaper visuelt rot og gjør informasjonen uoversiktlig.   

 
INNSPILL: Fremhev det opprinnelige trepanelet i skrankeområdet. Ikke heng for mange ting på veggen, og belys den gjerne med downlights fra taket.   

 
 

                
 

«Inngangspartiet er lyst og åpent »                                                                               «Flytt reol mellom søyler, for mer fritt gulvareal i gangsoner/ skrankeområde. »                                                                                                                                                                                                                                            



                                                                                                                                                                                                                                                                   

      

«Benytt reoler med lik høyde bak skranken. La veggen over reolene være fri for lagring, og benytt den til et hyggelig blikkfang.  

- Fremhev det karakteristiske trepanelet på veggen. » 
 

            

«Foreslår å bytte ut gardinene her med en rullegardin.                                                                                             Eksempel på rullegardin, for skjerming/ gjennomlys.   
Unngå å henge opp ark på vinduene inne på kontoret. »                                                                                                       www.silentgliss.no                                                         

http://www.silentgliss.no/


                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
«DET SOSIALE MØTESTEDET » 
SONE FOR AVISER/ TIDSSKRIFTER/ / INFORMASJON/ KAFFEMASKIN ETC.  

- EKSISTERENDE BARNEAVDELING 
 

 

Det vurderer å flytte barneavdelingen ned, og heller bruke dagens barneavdeling til areal for avislesing, utstilling etc.  
Dette er spennende tanker, og jeg ser at det kan være hensiktsmessig å gjøre noen grep her. Spesielt sett i sammenheng med dagens behov, trafikkflyten, og behovet for støydempende tiltak. 

Om barneavdelingen flyttes ned, vil dette bedre lydnivået i hovedetasjen. I underetasjen består innredningen av høye reoler og mer avgrensede områder, noe som kan bidra til bedre skjerming mot 
støy fra barneavdelingen.  
 

Bibliotekene i dag skal gjerne romme en del nye aktiviteter i kombinasjon med de tradisjonelle, og det sosiale møtestedet står i fokus. 
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. 

   
Gjennomgangsområdet mot lesesalen er lyst og innbydende, og det avlange «rommet», med mye gjennomlys, kan egne seg godt for et «sosialt møteseted. »  
Det oppstår da en mulighet for å inrede området med små avgrensede soner. Soner for aviser, tidsskrifter, lune sittegrupper, og gjerne en kaffemaskin for å øke trivselen.  

- Som en naturlig forlengelse av inngangspartet og skrankeområdet, hvor det kan tilrettelegges for fri gangsone inn mot lesesalen. 
 

Sittegruppene kan møbleres med tanke på variasjon i valg av lese/ sitteplasser, for ulike valgmuligheter. Lave åpne lenestoler eller store beskyttende stoler/ sofaer som kan skjerme mot lyd og 
bevegelser i omgivelsene og skape «rom i rommet»  
Sonene kan avgrenses med lave reoler eller sofaer med høy rygg. 

Langsgående reoler interert i rekkverk og under vinduene, kan lede vei innover i lokalet.  
  

Det bør i hovedsak benyttes lave reoler i dette området, for å gjøre sonene tilgjengelige og innbydende. Om det må benyttes høye reoler pga lagringsbehov, bør disse plasseres på tvers av rommet, for 
best mulig oversikt og gjennomlys.  
 

Om sittegruppene består av tekstilkledde møbler, og gjerne med et teppe under,  vil de virke lyddempende og fungere som lydabsorbenter i tillegg. - Gode polstrede møbler innbyr også til å sette seg 
ned og bli en stund. Sittegruppene kan gjerne belyses  med stålamper i tillegg. 

Lampene vil kunne fungere som blikkfang, skape «rom i rommet» , og gi gode samlings- eller lesesteder. 
 

Støydempende tiltak forøvrig, kan være å  benytte lydabsorberende veggpanel på noen av veggene. F. eks fargerike paneler som dekorative innslag i rommet. 
 
Vil anbefale at det utarbeides en målsatt møbleringsplan for området, før de endelige avgjørelsene tas, slik at tilstrekkelig plass for gangsoner, betjeningsarel og siktlinjer ivaretas på en best mulg 

måte. Med god planlegging kan det tilrettelegges for fleksibilitet og fremtidige endringer, og innkjøp kan gjøres over tid. 
 

INNSPILL: Evt. plass for noen pc- bord her i tillegg? 
 
 

(Se visualisrende bilde- eksempler under: 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
         



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

       
 
«Eksisterende barneavdeling til venstre. Lesesal rett fram.»                                 «Reoler integrert i rekkverk. »                       «Soneinndeling. Reoler på tvers for tilgjengelighet og gjennomlys » 
 

                                                         
                      

«Gjennomgangsområde, med lesesal rett fram.»                                               «Bytt ut gardiner og persienner med brede rullegardiner montert opp mot tak. 
                                                                                                                     Dette vil skape en helhetlig bakgrunn, og fremheve innredningen og de skrå linjene i vinduene. »         



 

                                                                                                                                                                                                                                                     
 

Noen eksempler på møbler i «det sosiale møtestedet»  

Lune tekstilkledde møbler. Som lydabsorbenter, og som samtidig kan skjerme mot lyd. - «Rom i rommet »  

                                                                                                                                                                                                                                           
 

                              
 

                                     www.erik-joergensen.dk                                                                           www.fritzhansen.com  

 

                                             

                                  

                                         www.materia.se                                                                                                www.isku.com                                                                                                     

http://www.erik-joergensen.dk/
http://www.fritzhansen.com/
http://www.materia.se/
http://www.isku.com/


                                                                                                                                                                                                                                                    
LESESAL, 
STUDIEPLASSER, LOKALHISTORIE OG OMRÅDE FOR HØYTLESING OG FOREDRAG 
      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

INNSPILL:   

 Oppgrader dagens skyvedør som er integrert i panelt delevegg, slik at rommet enkelt kan deles av i det daglige. 

 
 Flytte deler av voksenavdeling, (fag el.l.), til dagens aviskrok? ( Se markering i blått ) 

Tilrettelegge samtidig for studieplasser her, med mulighet for et stillerom/ avlukke ? 
 

 Om nisjen bak delevegg med skyvedør benytte til lagring av stoeler:  

Sett f. eks. en stor grønnplante i front,  som kan skjule rotet og bidra til et mer tiltalende rom. 

 

 Erstatte dagens små studiebord med et langsgående barbord/ lesebrett?  F. eks med tilgang til PC uttak…. - Med barstoler eller evt. vanlige stoler…….. 
Barløsningen kan gjerne belyses med små bordlamper, som kan gi godt leselys. 

Mange like lamper, side om side, kan gi gode samlings- eller arbeidssteder, og være innbydende blikkfang. 
 

Eks. på bordbelysning:                            
                                                                www.moormann.de                      www.luceplan.com 

http://www.moormann.de/
http://www.luceplan.com/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
BARNE- OG UNGDOMSAVDELINGEN 
                            

Om barne-avdelingen flytetes ned som planlagt, blir den liggend innerst i  lokalet, i en avdeling med litt lav takhøde.  
Foreslår at den innreds med lave reoler langs vegene, så langt det lar seg gjøre rent plassmessig.  

Dette  for å øke romfølelsen og gi mulighet for illustrasjoner/ blikkfang over reolene som kan skape tilhørighet eller understreke en stemning. 
 
Mobile bildebokkasser, H ca 110 cm, kan være funksjonell innredning midt i rommet. 

Godt egnet for både små og store barn, og flere like kasser ved siden av hverandre (med samme høyde), kan fungere som lave romdelere, og danne ryddige soner.   
Alternativt sirkelformede reoler , som kan tilrettelegge for gode sitteplasser på innsiden. (Se bilde-eks.)  

  
Tenk gjerne varierte sittegrupper  også i denne avdelingen. En lesebinge eller møbler som er gode å sitte eller ligge på, appelere til de unge og skaper innbydende leseplasser.  
Påse for øvrig at gangsoner inn mot barneavdelingen åpnes opp rundt spiraktrappen, for å tilrettelegge for innsyn, og gjøre avdelingen mer tilgjengelig. 

Et stort skilt, øverst på veggen opp mot tak og lesesal, vil kunne synliggjøre avdelingen fra begge etasjer. Tenk siktlinjer ved plassering. ( Se markering i blått ) 
 

Vil anbefale at det utarbeides en målsatt møbleringsplan også i dette området. 
 
INNSPILL:  

 
 Frigjøre plass til en ungdomsavdeling i tilknytning til barneavdelingen? 

 Kan deler av voksenavdelingen flyttes opp til lesesal, der aviskrok er i dag? Kan noen pc- bord flyttes til sosialt møtested? 
 

 

                                
 

  « Planlagt område for ny barneavdeling,                          « Kan noen pc- bord flyttes til sosialt møtested? »             «Forslag på skiltplassering til barneavd. » 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

                     
 

 «Flytte på reoler ved spiraltrapp.  Påse at gangsoner inn mot barneavdelingen åpnes opp rundt trappen, for å tilrettelegge for innsyn, og gjøre avdelingen mer tilgjengelig. » 
       

     «Frigjøre plass her, for en ungdomsavdeling i tilknytning til barneavdeling? »  
    

 
 Noen eksempler på møbler i barneavdelingen:  

 

                                              

                                                                                                                                         
 

 
  «Bildebok- kasser som lave romdelere »                  «Sirkelformede reoler , med sitteplasser på innsiden »                              «Lesebinge/ møbler som er gode å sitte eller ligge på»   

                             www.bseurobib.no                                                       www.bseurobib.no                                                                        www.multicircles.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

http://www.bseurobib.no/
http://www.bseurobib.no/
http://www.multicircles.com/


                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

 
INFORMASJON, SIKTLINJER, BELYSNING OG VISUELL RYDDIGHET 

 
 
Legger ved noen bilder for å visualisere eksempler på dette. Noen innspill, kommentarer og forslag til endringer. 
 

Hensynet til husets egenart, særpreg, og detaljer i både innredningen og bygningen, er utgangspunktet for noen av forslagene. 
- En bevissthet rundt fremheving av tidstypiske detaljer, som kan bidra til et mer innbydende bibliotek, og skape tilhørighet. 

  

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                   

       
 
 
Murvegger, heltre  og robuste naturmaterialer. 

Pleksiglass som utstillingsmonter eller skilting, spiller på lag med både innredningen og bygningen, og fremhever de fine detaljene. 
 

Viderfør gjerne pleksiglass ved all skilting og informasjon i bibliotekrommet, for å stramme opp og gjøre inntrykket mer tiltalende. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

              
 

Unngå, om mulig, reoler som bryter med linjene i trappen.  
Tenk siktlinjer og mest mulig innslipp av dagslys. Reoler i nærheten av vindusvegger bør stå på tvers. 
                     

  
 

Alle dagens persienner foreslås fjernet, slik at «trekant- formen » på vinduene kan komme til sin rett. 
Om det er behov for solskjerming, kan rullegardiner være et godt alternativ her.  

Gjerne brede gardiner som kan betjene flere av vinduene samtidig, og montert helt opp mot taket for ikke å komme  i konflikt med formen på vinduene.  
Dette vil også kunne gi en helhetlig og nøytal bakgrunn for de karakteristiske pendel- lampene. 



                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

 

     
 

Belysningen består av en kombinasjon av opprinnelige lamper og nye. 

Mange års bruk og endrede behov, har tilført lokalet en del nytt underveis, og opprinnelig belysning fremstår nå litt tilfeldig plassert.  
Lokalet bærer preg av dette, og ledninger og ulike oppheng virker noe kaotisk.  

 
Belysningen kan med fordel gjennomgås, for en opprydding og forenkling, og for å tilpasses dagens behov. 

  
 


