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

 
 

    
 

     
Våler folkebibliotek ligger i nærheten av Våler sentrum, i tilknytning til ungdomsskolen og skoleområdet utenfor.  

Biblioteket ligger i eget lokale, på et plan, med mulighet for gjennomgang direkte til ungdomsskolen. Størrelse/areal: 370 m2 
 

 
SYNLIGHET UTENFRA 
 
Beliggenheten på gateplan gjør tilgjengeligheten god.  Biblioteket har stort skilt over inngangsdøren, med utvendig skiltbelysning.  

Skiltet over inngangsdør er lite synlig fra parkeringsplassen, og det foreslås skilt mot hjørnet av bygningen i tillegg. Gjerne i begge retninger, (Se markeringer i grønt. ) 
Suppler gjerne med utvendig skiltbelysning også her, slik at skiltingen er godt synlig også på kveldstid. 
 

For å oppnå bedre synlighet fra hovedveien, har biblioteket søkt kommunen om skilting fra veien. 
 

 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ønsker fra Våler bibliotek: 
 
 Få hjelp til «husblindheten».  Hjelp til bedre merking, og gode kundevennlige tips. 

 

 Det kan bli litt «bråkete» for voksne etter skoletid.  

Studie - /lokalhistorierommet blir okkupert av gutter som vil spille på PC etter skoletid, og det kan hende voksne kvier seg litt til å gå inn.  

Vil gjerne ha innspill på evt. endringer som kan bedre dette.  

 

 Kunne ønske meg flere reoler på hjul som kan flyttes. 

 

 

Oppsumering og tilbakemeldinng fra interiørarkitekt: 

 
Førsteinntrykket når man kommer inn er åpent, hyggelig og oversiktlig. Inngangspartiet er stort, og gir plass til både skranke, sittegrupper, aviser, tidsskrifter, offentlige dokumenter, kaffemaskin, og pc- bord. 

Alle funksjonene er lett synlige og tilgjengelige, og det er godt med fritt gulvareal foran skranken.  

 

To røde sofaer og en stor reol med tidsskrifter, fungerer som et innbydende blikkfang rett fram.  

Aviskroken med informasjon og offentlige dokumenter, ligger til høyre for inngangen. Den er hyggelig plassert foran vinduet, og møblene består av gode lenestoler som inviterer til å sette seg ned og bli en stund.  

Skranken ligger til venstre, og er funksjonelt plassert inn mot kontoret. 

 

Biblioteket har mange besøkende, og skoleklasser benytter biblioteket daglig. (8- 10 klassebesøk i uken.) Mange barn benytter biblioteket også etter skoletid. 

 

Innredningen gir stor variasjon i valg av lese og arbeidsplasser, med ulike sittegrupper, arbeidsbord, pc- plas ser, og et studie-/ lokalhistorierom. 

Det er også et stort konferansebord med 12 stoler i lokalet. Barn sitter ofte og gjør lekser der.  

 

Et område i midten av bibliotekrommet kan tilrettelegges for foredrag, debatter og lignende, ved at noen av reolene flyttes.  

Ved større arrangement lånes ungdomsskolens aula eller auditorium. 

En egen avdeling innerst i lokalet benyttes som galleri, til ulike utstillinger.  

 

En utfordring i dette bibliotekrommet er pc- plassene, og støyen som oppstår her, når skolebarna inntar biblioteket etter skoletid.,  

I hovedsak er det mest støy rundt publikums-PC-ene inne på studierommet, da området er lite synlig fra skranken, og mange barn samler seg her.  

Dette er også et rom med studieplasser og lokalhistorie, og støyen kan til tider oppleves som sjenerende for voksne som ønsker å benytte rommet samtidig.  

Under besøket ble alternative plasseringer av alle pc- bord diskutert. 

Jeg ser at det kan være hensiktsmessig å gjøre noen grep her, 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 barne- og ungdomsavdelingen, og utnyttelsen av arealet her, samt vedr.  

lyrikkavdelingen, som ligger innerst i lokalet og er lite besøkt. 

 

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: 
 
                           

INNGANGSPARTI 
 
Førsteinntrykket når man kommer inn er åpent, hyggelig og oversiktlig, og alle funksjonene i området er lett synlige og tilgjengelige.  

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

 

Kaffemaskinen er plassert inn mot søylen i gangsonen rett frem, og har den mest sentrale plassen i inngangspartiet. 
Denne plassen er også et naturlig blikkfang i rommet, og boknyheter er derfor også plassert her., for best mulig synlighet. 

Det blir en samling av ulike enheter og bøkene kommer mindre i fokus. 
Forslår at kaffemaskinen flyttes, slik at det kan eksponeres boknyheter og lignende på alle sider av denne søylen.  
Dette vil rydde opp visuelt, og gjøre eksponeringen av bøker mer oversiktlig. 

Anbefaler at kaffemaskinen plasseres inntil vegg med aviser/ informasjon. 

Her vil den fortsatt ha en sentral plassering, men litt bort fra den travleste gangsonen. 

 

Denne veggen er i dag møblert med både pc- bord, reol for skriver, reoler for informasjon, samt en informasjonstavle. 

Mange ulike enheter og funksjoner ved siden av hverandre, og veggen fremstår som litt tilfeldig og noe overmøblert. 

 

Foreslår derfor å flytte pc-bordene til et mer passende sted i lokalet, og utelukkende benytte denne veggen til informasjon/ aviser, offentlige dokumenter og kaffemaskin i tillegg. 

Det kan møbleres med reoler langs hele veggen for et helhetlig inntrykk.   

Reolene kan være lave der pc- bord og skriver står i dag, slik at informasjonstavlen får plass på veggen over. 

Kaffemaskinen kan plasseres lengst til venstre, på enden av veggen mot bibliotekrommet, og skriver på toppen av de lave reolene, med mulighet for avlastningsplass på siden. ( Se bilde-eks. under)   

 

     
«Åpent og hyggelig inngangsparti»                                                                           «Aviskroken med informasjon og offentlige dokumenter.»  



                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 

 
 
 

 
 

 
 

     
 
«Søyle, - Blikkfang i rommet»                «Aviskrok, Vegg med aviser/ informasjon.»                              «Flytte pc-bord. Plasser kaffemaskin og lave reoler hit, som en forlengelse av den høye reolen»  

                                
                                                                                                                                                                                 

 
 
   

INNSPILL:  
 

Sittegruppene kan gjerne belyses  med stålamper eller med pendler fra tak. 
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) 
 
 

     
 

 

  
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                           



                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
SKRANKE  

 
 

Skranken ligger til venstre for inngangspartiet. Den er funksjonelt plassert inn mot kontoret, og har godt med fritt gulvareal foran. 
I hovedsak gir skranken et ryddig inntrykk, men den kan strammes opp litt. 

Ikke heng opp informasjon på selve skranken, eller vegg/ reol ved siden av, med tape, Det fremstår som tilfeldig og ustrukturert. 

Finn et egnet skilt/ opphengs- system for hele bibliotekrommet, og vær tro mot dette også her. 

Benytt så langt det lar seg gjøre, informasjonstavlen til informasjon. Evt inngangsdøren til plakater.  
Det er viktig å påse 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.  

 

Skranken er i tillegg et sted som ofte benyttes til oppbevaring,   
Et generelt tips for en mer ryddig skranke forøvrig, 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. 

 
 

 
 

   
 

«Benytt så langt det lar seg gjøre, kun informasjonstavlen til informasjon.                           «La reolen bak skranken være fri for ting på toppen.  

 Evt. benytt inngangsdøren til plakater.»                                                                            Gjerne lav reol om mulig, slik at veggen over kan benyttes til et blikkfang» 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

PC- PLASSER   
STUDIE- og LOKALHISTORIEROMMET  

 
En utfordring i dette bibliotekrommet er pc- plassene, og støyen som oppstår her, når skolebarna inntar biblioteket etter skoletid.  

3 av pc- bordene er plassert inne på studierommet, Et rom som er innredet med reoler for lokalhistorie og en studieplass i tillegg. 
Området er lite synlig fra skranken, og mange barn samler seg her. Støyen kan til tider oppleves som sjenerende for voksne som ønsker å benytte rommet samtidig.  

 
Det er 6 pc- plasser totalt i biblioteket. 

Det er hyggelig for skolebarna at noen pc bord står samlet, men jeg vil anbefale at de plasseres ute i bibliotekrommet. 
De kan plaseres med litt avstand fra skranken og inngangspartiet, siden dette er et traffikert område, men gjerne sentralt i bibliotekrommet for best mulig synlighet/ oppfølging. 
Gjerne oppdelt i små grupper for å redusere støyen rundt bordene. F. eks. grupper med to bord mot hverandre. 

 
Det er forholdsvis brede gangsoner i fagavdelingen bak reol for tidsskrifter, og innover mot ungdomsavdelingen. 

Foreslår at alle 6 pc –bord plasseres i dette området. Jevnt fordelt i små grupper, fra fagavdelingen og innover mot ungdomsavdeling.  
Små sittegrupper kan plasseres mellom pc bordene for å tilrettelegge for mindre støy, lage soner,og skape variasjon i valg av lese/ arbeidsplaser. 
Pc- bord nærmest voksenavdelingen, vil invitere til at voksne også får tilhørighet til noen av plassene. 

 
Det kan videre tilrettelegges for et permanent «stillerom» i biblioteket, til studieplasser eller lokalhistorie. Et rom som kan benyttes også når det er mange skolebarn på besøk. 

 
  
Se visualiserende bilder, med forslag til plasseringer: 

 
 

 

      
   
«Pc- plasser og studiebord »                                                         «Reoler med lokalhistorie »                                                         «Studie- og lokalhistorierommet sett fra ungdomsavdelingen » 

 
 
 

 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 

 

    
 
«Forslag alternative PC- plasser: 2 bord mot hverandre i små grupper, Totalt 6 bord ……………………………………………………………………………….......... 
 

            
 

«Alternativt 4 PC- bord i gruppe her? »                                                               « Alternativt 2 grupper i fagavdeling? » 

 



                                                                                                                                                                                                                                                     
                  

BARNEAVDELINGEN  
 
Barneavdelingen er lys og hygglig plassert foran vinduene. Mange bildebokkasser står side om side i midten av rommet, og flere små bord og stoler er plassert langs vegg og inn mot reoler. Møblene 

står på rad og rekke, og innredningen fremstår som litt lite variert.  
Gangsonen er litt smal, spesielt mot ungdomsavdelingen og rød sofa. Her bør noen av møblene justeres/ flyttes på, for å oppnå bedre tilgjengelighet. 
 

Her er det høyt oppunder taket, og rommet kan med fordel møbleres med litt høyere møbler/ reoler midt på gulvet, for å skape litt variasjon. 
Som et blikkfang i rommet og for å danne ryddige soner. 

F. eks. mobile bildebok- kasser, H ca 110 cm. Flere like kasser ved siden av hverandre, med samme høyde, som kan lage soner.  
De har større kapasitet enn dagens kasser, samtidig som at de ikke stenger for lyset fra vinduene, Godt egnet for både små og store barn. 
Ved  å benytte litt høyere reoler i midten av rommet, frigjøres litt av gulvplassen, og det tilrettelegges for mer fritt gulvareal i området. 

 
Alternativt sirkelformede reoler , som kan tilrettelegge for gode sitteplasser på innsiden. (Se bilde-eks.)  

- Et godt synlig blikkfang som kan skape tilhørighet. 
 
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.  

 
Vil anbefale at det utarbeides en målsatt møbleringsplan for området, før det evt gjøres nyinnkjøp av møbler. 

Da kan 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. 
 

 
 

 

     
 
«Mange bildebokkasser står side om side i midten av rommet.»                               «Gangsonen er litt smal, spesielt inn mot rød sofa i ungdomsavdelingen.» 
 

 
 

INNSPILL: 
Flytt rød sofa som står mellom barne- og ungdomsavdelingen, for å frigjøre gulvareal, og bedre tilgjengeligheten inn mot avdelingen.  
Eksponer boknyheter/ anbefalinger foran endeveggen til reol. 

 
Benytte rød sofa inne i barneavdelingen? Langs vinduer, eller plassert midt på gulvet for å bryte opp den lange «gangen « av bildebok- kasser? 

 



                                                                                                                                                                                                                                              
 
 

 
 

 
 

 

 
 
Noen eksempler på evt. nye 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/


                                                                                                                                                                                                                                                     
UNGDOMSAVDELINGEN  
 
 
Sofagruppe med TV skjerm for spill/ bevegelses- spill etc: 

 
Foreslår å bytte ut sofaer med 4 stoler. Velg stoler som kan appelere til de unge. Gjerne sacco- sekker eller andre stoler til å «henge» på.  

Stoler vil kunne gi en mer fleksibel møblering her, og tilrettelegge for bedre sittestilling foran TV-skjerm.  
Området vil fremstå som mer åpent, og gangsone mellom barne- og ungdomsavdeling blir mer tilgjengelig.    
Gjerne også et gulvteppe under sittegruppen. Det vil ha en støydempende effekt, og vil også  forankre funksjonene og innredningen,-  få de til å  høre hjemme der de står. 

 
 

INNSPILL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  
Om det er behov for mange kasser/ reoler ved siden av hverandre til lagring etc.. 

Benytt like kasser i samme gruppering. Dette vil rydde opp visuelt og skape et mer helhetlig inntrykk.      
    

 

       
  

«Bytte ut sofagruppe med 4 stoler?»                                                               « Benytt like oppvevarings- kasser i samme gruppering, for et mer helhetlig inntrykk.» 

 

 
 

                                                                                     
 
                                                                                          F. eks. sacco- sekker, eller andre stoler til å «henge» på.    www.fatboy.com  

http://www.fatboy.com/


                                                                                                                                                                                                                                              
VOKSENAVDELING,  
 

Det kan være vanskelig å lese lokalene når reolene er høye. 
Området inn mot skjønnlitteraturen fremstår mindre oversiktlig, enn bibliotekrommet for øvrig. 

Mange høye reoler i ulike retninger, gjør siktlinjene dårlige, og inntrykket her er litt «labyrint- aktig.» 
 
Lyrikkavdelingen er lite besøkt. Den ligger innerst i kroken, og er mørkt plassert, med liten mulighet for dagslys. 

Denne avdelingen er også et «gjennomgangs- rom» inn til ungdomsskolen, og kan med fordel åpnes opp og gjøres mer innbydende.  
Plasser gjerne en sittegruppe innerst i kroken her, som kan invitere til å sette seg ned. 

 
Foreslår en gjennomgang av alle reoler og plasseringer i avdelingen her, for å bedre siktlinjer og gjøre området mer tilgjengelig og attraktivt. 
Reoler kan skråstilles, for å lede vei, eller flere reoler kan plasseres sammen for å lede dagslyset innover i lokalet.  

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

      
«Mange høye reoler i ulike retninger, gjør siktlinjene dårlige, og inntrykket her er litt labyrint- aktig.» 

 
                                                                                                                                                                                                                                      

    
«Lyrikkavdelingen»                                            «Høye reoler foran vinduene, hindrer dagslyset i å komme inn til lyrikkavd.»  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

INFORMASJON, SIKTLINJER OG VISUELL RYDDIGHET 
 

 
Under besøket diskuterte vi alternative muligheter for hvordan det kan skiltes og informeres bedre.  

Inngangspartiet er åpent og oversiktlig, men det kan skiltes bedre innover i lokalet, slik at det blir enklere å orientere seg når man kommer inn.  
 

Endevegger på reolene, kan være en aktuell plass for «emneord».  
Informasjon som viser til avdelinger lenger inne i lokalet, bør markeres på vegg/ drager opp mot taket, og i et litt større format for best mulig synlighet. (Se markeringer i blått) 
 

Tenk siktlinjer ved plassering av skilt. Finn egnede skilt og opphengs- system for hele bibliotekrommet, og vær tro mot dette. 
Mye å velge mellom her. F. eks. magnetrammer, kan være godt egnet flere steder. (Se bilde- eksempel) 

 
 
 

                                               
 

 
«Skilting over barneavdeling fungerer fint.»                                             

«Det kan skiltes bedre innover i lokalet, slik at det blir enklere å orientere seg når man kommer inn.»                                                   www.bibliotekservice.no 
 
 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                 
 

http://www.bibliotekservice.no/

