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

 
 

 
 
 

 

      
  

Stange bibliotek ligger i sentrum av Stange, med lang vindusfasade ut mot gaten. 
Biblioteket disponerer tre etasjer i et kommunalt bygg.  Størrelse/areal: 2050 m2 
 

 
 
SYNLIGHET UTENFRA 
 
Beliggenheten på gateplan gjør tilgjengeligheten god.  Bygningen er godt synlig i sentrumsbildet, med stort skilt på toppen av bygningen, men selve inngangen til biblioteket er anonymt.  

 
For å oppnå bedre synlighet fra gateplan, foreslås et skilt på front av baldakin over inngangsdør. (Se markering i grønt. )  

Et skilt på sideveggen av bygningen anbefales i tillegg, f. eks fritthengende ut fra vegg, slik at biblioteket er synlig fra flere kanter.   
Suppler gjerne med utvendig skiltbelysning, slik at skiltingen er godt synlig også på kveldstid. 
 

 
 

 
 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
Ønsker fra Stange bibliotek: 
 

 Forslag til støydempende tiltak.  
Vurdering av hvordan vi kan dempe sjenerende støy som følge av stor pågang av barn og unge. Ommøblering/soneinndeling, skjerming eller lyddempende materialer.  

Myldreområdet og området rundt publikums-PC-ene er spesielt utsatt for støy, når skolebarna inntar biblioteket etter skoletid.  
Fra skoleslutt og ca. to timer framover, har vi daglig 30-50 skolebarn i hus. 

Det er også en del støy fra hvileområde/ sofakrok i 2. etasje, som videreføres ned til 1. etasje. 

 
 Vurdering av om det er mulig å etablere et spiserom for publikum eller en lunsj- kafé i lokalene.  

 

 Vurdering av hvilke bygningsmessige tilpasninger som vil være nødvendige om det blir innført ubemannet åpningstid i biblioteket ”mer åpent bibliotek”. (Blant annet eventuell 
avstenging av skrankeområde og deler av 2. etasje hvis det skulle være påkrevet.) 

 Innspill på hva som kan gjøre inngangspartiet litt nytt og spennende   

 

Oppsumering og tilbakemeldinng fra interiørarkitekt: 
 
Førsteinntrykket når man kommer inn er lyst og åpent, og den lange vindusfasaden ut mot gaten, gir flotte muligheter for hyggelige leseplasser her.   

Skranken ligger til høyre for inngangspartiet, og er lett synlig og tilgjengelig. 
Biblioteket oppleves som «levende og aktivt.»  Det har mange besøkende, og mange benytter biblioteket som et sosialt møtested. 
Innredningen gir stor variasjon i valg av lese og arbeidsplasser, med ulike sittegrupper, pc- plasser, sjakkbrett, avskjermet aviskrok, og eget studieområde i 2. etasje. 
Et eget eventyrrom er godt egnet til å ta i mot barnegrupper, og møtesalen ”Grevskapet” som tar ca. 100 gjester, benyttes til større utstillinger, teater og debatter.  

Sammenhengende glassmontere i inngangspartiet, egner seg godt til rullerende utstillinger og er en attraktiv utstillingsplass. 

 

En utfordring i dette bibliotekrommet er akustikken, og den store takhøyden gjør at lyden går langt. 

Under besøket ble alternative muligheter til støydemping diskutert, og det var et stort engasjement rundt dette. 
I hovedsak er det mest støy rundt publikums-PC-ene, spesielt når skolebarna inntar biblioteket etter skoletid, men det er også en del støy/ gjenklang fra hvileområde/ sofakrok i 2. etasje.  

PC- bordene er plassert sentralt i myldreområdet, i tilknytning til skranken og inngangspartiet. Plasseringen er litt midt i «trafikken», og støynivået kan derfor av og til oppleves som sjenerende både 
for ansatte og besøkende. 
 

Under besøket kom det også frem et ønske om og «fornye » inngangspartiet litt. 
Jeg ser at det kan være hensiktsmessig å gjøre noen grep her, spesielt sett i sammenheng med ønsket om 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 den lange vindusfasaden og området utenfor den store møtesalen.  
Jeg ser at dette er et areal som kan utnyttes bedre, noe vi også snakket om under besøket. 

 
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: 

 

  
                           

INNGANGS- OG SKRANKEPARTIET 
 

Inngangspartiet er lyst og åpent, og det er gode siktlinjer innover i biblioteket. Tilbakemeldingen er at trafikkflyten er god her, og det er god plass til eksponering og informasjon. 
Fordi takhøyden er stor, og dette er et trafikkert område, så oppstår det fort støy her.  
 

Området består av mange små enheter, og det er få elementer i rommet som absorberer lyden. 
Foreslår derfor at det møbleres med en høy tekstilkledd sofa/sittegruppe, midt foran skranken, til venstre for gangsonen. ( Der steinen ligger i dag) - Som et «rom i rommet».  

 
En tekstilkledd sittegruppe som har litt volum, vil virke lyddempende, og samtidig fremstå som et innbydende blikkfang.  
En buet/ sirkelformet modulsofa kan f. eks. egne seg godt her, fordi den samtidig kan tilrettelegge for mindre sittegrupper/ soner i tilknytning.  

- For små samlinger, for en kaffe, som et ventemøbel. . . . ( Se bilde-eks. under)   

 

 
 

              
 

«Inngangspartiet med skranken til høyre, og det åpne myldre- området med PC-plasser, kaffemaskin og informasjon rett fram. » 

 

  
 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                     
 

                    
 

«Et rom i rommet». Noen eksempler på modul-sofa/ sittegruppe ved inngangspartiet. 

 

                                                         
 

      www.materia.se                                                                                                                                           www.martela.no                                 
 

http://www.materia.se/
http://www.martela.no/


                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
MYLDREOMRÅDE/ PC- PLASSER OG KAFFEMASKIN 

 
 
 
Alle 8 PC- bordene er plassert samlet i «myldreområdet»,  i nærheten av kaffemaskinen, skranken og inngangspartiet. 

Her oppstår mye av støyen når skolebarna inntar biblioteket, og jeg vil anbefale at noen av publikums- PC- ene flyttes litt lenger inn i biblioteket. 
Om de 4 PC plassene nærmest skranken flyttes, så vil det samtidig frigjøres litt plass til en ny sofagruppe i området. 
Dukketeater- sonen innerst i lokalet er lite brukt. Kanskje kan noen av Pc- plassene flyttes hit? 

 
For øvrig så foreslår jeg å markere den høye veggen bak kaffemaskinen, slik at kaffemaskinen og nyhetene som presenteres her blir mer forankret i rommet. ( Se markering i blått) 

Området i dag fremstår som lite tydelig, og ulike enheter langs veggen gjør området litt visuelt rotete.  
Veggen kan males i en kontrastfarge, eller den kan benyttes til bilder/ motiv som kan skape tilhørighet eller understreke en stemning. 
 

Innspill: Hva med en fototapet på hele veggen, som viser et utvalg av kjente forfattere? 

 
 

 

         
 
«PC- plasser»                                             « Planlagt sittegruppe/ sofa markert i blått»                       «Flytte 4 stk PC- bord v søyle»                  «Markering/ blikkfang ved kaffemaskin»          
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                   

2. ETASJE 

STUDIEOMRÅDE MED SOFAKROK     

 
 

 
Det oppleves en del støy/ gjenklang fra hvileområde/ sofakrok i 2. etasje. Det er åpent mellom 1 og 2. etasje, og de glatte veggene absorberer lite av lyden. 

 
Et støydempende tiltak her kan være å montere lydabsorberende veggpanel på noen av veggene i 2. etasje. F. eks fargerike paneler som samtidig kan være dekorative innslag i rommet. 

Tepper under sittegruppene er også et godt supplement her. De vil ha en støydempende effekt, og vil også  forankre funksjonene og innredningen,-  få de til å  høre hjemme der de står. 
 
Sittegruppene kan gjerne belyses  med stålamper eller pendler i tillegg. 

Lampene vil kunne fungere som blikkfang, skape «rom i rommet» , og 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. ( Se bilde- eks. under) 

 
 
 

 

     
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                              
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                              

                      
 
  www.foscarini.com                                                                       Teppe: www.kinnasand.com                             www.foscarini.com                                       www.foscarini.com 

 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

           
 
www.offecct.se                                                                  www.abstracta.se                                                                                       www.baux.se 

  
«Noen eksempler på støyabsorbenter, belysning og teppe i 2. etasje»  

http://www.foscarini.com/
http://www.kinnasand.com/
http://www.foscarini.com/
http://www.foscarini.com/
http://www.offecct.se/
http://www.abstracta.se/
http://www.baux.se/


                                                                                                                                                                                                                                                
GREVSKAPET, Storsalen    
 
Storsalen benyttes når det er mange besøkende. Når det er debatter, store utstillinger, teater eller andre kulturelle arrangement.                                                                                                                                                                                                 
I det daglige benyttes området utenfor stolsalen kun som et gjennomgangsrom, og det er adskilt fra bibliotekrommet med en dobbel dør. 

 
Dette gjennomgangsrommet er lyst og innbydende pga. den lange vindusfasaden, og jeg foreslå at dørene åpnes, og at denne sonen inkluderes i bibliotekrommet, også i det daglige. 

 
Foreslår at det lages et spesialtilpasset barbord langs vinduene, f. eks mellom to av søylene. Bordet kan ha ståhøyde med tilhørende barstoler. 
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. 

 
Suppler gjerene med belysning som kan gi godt leselys. Mange like bordlamper, side om side, kan være innbydende blikkfang også sett utenfra.  

  
Under store arrangementer kan barbordet fungere som en frastillingsplass, til mat, drikkevarer og.l.  
 

 
 

            
 

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

 

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


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                           

SONE FOR AVISER/ OFFENTLIGE DOKUMENTER OG INFORMASJON  
 
Aviskroken ligger til venstre for inngangen. Den er hyggelig plassert foran vinduet, og møblene består av gode lenestoler  

Høye reoler og glassmontere skjermer området fra bibliotekrommet for øvrig. 
 
Aviskroken fremstår innbydende, men fra baksiden virker området litt avstengt. 

Foreslår å åpne opp litt mellom aviskroken og de små bordene langs vinduene. Kanskje fjerne de to midterste reolene? 
Et utvisket skille mellom sonene her, vil inkludere aviskroken mer i bibliotekrommet, og de mange små bordene langs vinduene kan da også benyttes til avislesing om man ønsker det. 

 
INNSPILL: Kanskje kan noen av småbordene langs vinduene erstattes av et barbord/ lesebrett? ( Som foreslått løsning utenfor storsalen) Evt. også med PC tilgang? 
 

Påse for øvrig at området i gangen ved informasjonstavlen holdes ryddig. Her ligger gjenglemt tøy i dag, noe som skaper visuelt rot ved inngangspartiet, samt også sett fra aviskroken. 

 

            
 

            
 
    «Åpne opp litt mellom aviskrok og små bord langs vinduer?»                                                                            «Barbord/ lesebrett langs deler av vindusfasade?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

INFORMASJON, SIKTLINJER OG VISUELL RYDDIGHET 
 

 
Her er det oversiktlig bruk av skilting, med emneord på reolene. 

De faste skiltene er etter opprinnelig plan, og fungerer fint. 
 

Informasjon som viser til avdelinger lenger inne i lokalet, bør skiltes bedre, slik at det blir enklere å orientere seg når man kommer inn.  
Foreslår å benytte veggene over reolene til dette. Informasjonsskiltene her bør utformes i henhold til skiltingen i lokalet for øvrig, og i et litt større format for best mulig synlighet.  

(Se markeringer i blått) 
 
Pga. størrelsen på biblioteket, kan en infotavle/ oversiktskart ved inngangen også være til stor nytte her. 

 
 

 
 

       
 

 «Skilting over reoler fungerer fint.»                                             «Informasjon som viser til avdelinger lenger inne i lokalet, bør også skiltes.»          

 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                           
 


