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

 
 

        
 

 
Eidskog bibliotek holder til i Skotterud sentrum, med lang vindusfasade ut mot gaten.  

Biblioteket disponerer to etasjer i et kommunalt bygg, og er et kombinert folkebibliotek og skolebibliotek for Eidskog ungdomsskole. 
Størrelse/areal: 600 m2. Byggeår 2003.   

Frivilligsentralen leier og driver kunst- og kafédelen av bygget.  

 
 
SYNLIGHET UTENFRA 
 
Bygningen har en særegen stil, og er godt synlig i sentrumsbildet. 

Biblioteket har to innganger, og beliggenheten på gateplan gjør tilgjengeligheten god.  
Store sammenhengende vindusfelt gir godt innsyn til biblioteket fra flere sider. 

 
Et stort og flott skilt på sideveggen av bygningen, er godt synlig fra sentrum.  

Inngangspartiet på langsiden av bygget er fremhevet og godt synlig fra bakkeplan, men her er skiltingen litt misvisende, da kommunen ikke har servicekontor i bygget i dag. 
Foreslår at skiltingen endres her, slik at det fokuseres mer på «bibliotek». - Større skriftstørrelse, - enda bedre synlighet, og for å unngå at folk går feil. 
 

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



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
Ønsker fra Eidskog bibliotek: 

 

 Forslag på ny skrankeløsning. Skranken er massiv og ruvende. Innsida av skranken må ryddes ofte, da den er synlig for alle. 

Fordelen er den sentrale plasseringa som gjør at folk blir sett og ser hvor de kan henvende seg.  
 

 Trafikkstyringen/trafikkmønsteret i biblioteket er ok, men det er trangt ved skranken og mellom hyllene når det kommer store klasser/grupper.  

For få voksne beveger seg ned den lille trappa og til hovedsamlinga. Vi vil gjerne gjøre om på noe for å lokke folk til å bruke større deler av biblioteket. Vi har «skjulte skatter» som «Børlirommet» 
og «Vannliljedammen», som mange folk ikke oppdager fordi de ikke orienterer seg. Disse severdighetene markedsføres på FB, blant annet i gruppa «Børlis venner». 

 
 Vil gjerne oppfriske tidsskriftdelen. 

 
 Aviskrok – sammenslåing med kunstkrok? (Endring av leieavtale, eller samarbeid – brukerperspektivet er viktig – hva kan gjøre biblioteket enda bedre?) 

Problematiske lydforhold. Lydnivået i aviskroken (i inngangspartiet) og ved langbord i Møteplassen kan ofte bli så høyt at det er vanskelig å jobbe i skranken og særlig vanskelig å veilede folk som 

ikke hører så godt. Lyden vandrer og forsterkes- Det er lytt mange steder. Lyden finner egne veier gjennom luftekanaler, og mye av lyden går gjennom gangen og ut i biblioteket. Bare Børli- 
rommet er «lydtett». 

Ønsker en vurdering av aviskrok, og hvordan vi kan dempe sjenerende støy. 
 

 PC-plasser: Skal – skal ikke begrense bruk av publikums PC-er med tidsregler? Noen sitter hver dag i mange timer, gjerne en hel dag. Da ser det opptatt ut og utilgjengelig for andre som passerer.  

Vurderer å plassere alle PC-er på høye bord (to av tre er det i dag), fordi det da blir mindre behagelig å sitte lenge. Vil helst ikke ha for mange regler som må håndheves og forbudsskilt som 

kommuniserer negativt.   

 
 Kunstkroken fungerer godt (utleid drift). Mindre areal til andre utstillinger, lite vegger. Eksponeringshyller og eksponeringsknekter» til hyllene har forbedret dette.  

Trenger nye ideer. Har vi for mye møbler og for stor skranke? 
 

 Dagens skilting er en blanding av gammel og midlertidig og er ikke god nok. Vil gjerne ha råd. 

 

 

Oppsumering og tilbakemelding fra interiørarkitekt: 
 
Biblioteket ligger i en bygning med en særegen stil. Selve bibliotekrommet strekker seg over to plan, i et åpent landskap med stor takhøyde, og en kombinert trapp/ amfi binder de to etasjene 
sammen. En «vinterhage» ligger i enden av bygget. 

På en mesanin, plassert opp mot taket, ligger ulike studie/ gruppe- rom som kan reserveres for de som trenger ro eller vil jobbe i gruppe.  
Biblioteket rommer også kontor, et eget «Børli-rom», og en «vannlilje-dam» med levende vann og speil med strå.  

 
Førsteinntrykket når man kommer inn er lyst og åpent, og skranken, selvbetjeningsautomaten og aviskroken er lett synlig fra inngangspartiet. Den lange vindusfasaden ut mot gaten, gir flotte 
muligheter for hyggelige leseplasser her. Biblioteket har to innganger. Dørene åpner seg selv og er tilrettelagt for rullestol. 

  
Innredningen gir variasjon i valg av lese og arbeidsplasser, med ulike sittegrupper, pc- plasser og  aviskrok. 

Alle reoler har hjul og kan enkelt flyttes på når det er behov for det. Biblioteket har mange konserter og andre arrangement i egen regi/avdeling kultur.  
  
Biblioteket oppleves som levende og aktivt.  
Det har mange besøkende, og mange benytter biblioteket som et sosialt møtested.  
Frivilligsentralen leier og driver kunst- og kafédelen av bygget. Den fungerer som en aktiv «møteplass», og har åpen løsning med samdrift/overgang til biblioteket.  

Mange møtes her til en kaffe og en «kongevaffel». På formiddagene lukter det godt av vafler i hele lokalet. 
Barnehager kan også spise matpakken her. 

Frivilligsentralens leder koordinerer kunstutstillinger. Det er ny utstilling hver måned med åpnings-arrangement. 
 
 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

En utfordring i dette bibliotekrommet er skranken og området rundt denne. Den er stor i omkrets og det blir fort trangt i gangsonen rundt, når det kommer store klasser/grupper. Området kan 
oppleves som en flaskehals og hovedsamlingen, «Børli- rommet» og vannliljedammen blir lite synlig og tilgjengelig når det er kø i skranken.  

Mange voksne velger bøker kun fra utstillinger i inngangspartiet, eller de får hjelp i skranken, og går ikke ned trappen til hovedsamlingen eller søkestasjonen. Under besøket ble alternative 

skrankeløsninger og plasseringer diskutert, og det var stort engasjement rundt dette. – Hvordan få til en mer funksjonell skrankeløsning? Trenger vi så stor skranke? Kan arbeidsrommet/ arbeidsbordet 
avlaste deler av skranken? Hvordan kan det tilrettelegges for bedre informasjon og trafikkflyt? Hva kan gjøres om på, for å friste folk til å bruke større deler av biblioteket? 

En annen utfordring i biblioteket er det høye lydnivået som ofte oppstår i aviskroken (i inngangspartiet) og ved langbord i Møteplassen. Dette støynivået forplanter seg ut i bibliotekrommet, og gjør det 
til tider vanskelig å jobbe i skranken.  

Under besøket kom det også frem et ønske om å vurdere aviskroken og plasseringen av denne, og samtidig se på muligheter for å kunne utvide tidsskriftdelen.  

 
Ut i fra denne oppsummeringen, og ønsker og behov for øvrig, så prioriterer jeg å fokusere en del på arealdisponeringen/ planløsningen i min tilbakemelding med forslag til endringer.  
Jeg ser at det kan være hensiktsmessig å gjøre noen grep her, spesielt med tanke på skrankefunksjonen og aviskroken. 

Det er en del justeringer som kan gjøres med forholdsvis små grep, også videre innover i bibliotekrommet.  
-Reoler kan flyttes på, siktlinjer kan bedres og nye sittegrupper og soner kan lages.  

Ved å benytte mest mulig av lagringskapasiteten langs veggene, kan det også tilrettelegges for mer fritt gulvareal mellom reolene i forhold til gangsoner og hensynet til tilgjengelighet for alle.  
 
Har derfor prioritert å skissere opp et planforslag på en noe justert møbleringsplan, med fokus på trafikkflyt og funksjonalitet. Plantegningen viser i hovedsak en omdisponering av den eksisterende 

innredningen, med noen forslag på nyinnkjøp der dette kan være hensiktsmessig.  
– Et utgangspunkt for videre planlegging/ riktige nyinnkjøp, når økonomien tillater det.  

 
 

Se vedlagte skisserte planforslag, med tilhørende beskrivelse under.  
Bildeeksempler visualiserer noen av innspillene. 

 
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/
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FORSLAG PÅ OMDISPONERING AV EKSISTERENDE INNREDNING 
   

 
 

 
Det skisserte forslaget er ikke målsatt i detalj. 
Planen må derfor utarbeides videre, før evt. tiltak gjøres. 

Alle reoler og arealer må kontrollmåles.                                                                    



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

BESKRIVELSE AV FORSLAG 

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

 

   

                          

INNGANGS- OG SKRANKEPARTIET, AVISKROK OG PC- PLASSER 
 
 

Inngangspartiet er lyst og åpent, og dagens skranke er lett synlig og tilgjengelig. Det er i utgangspunktet gode siktlinjer innover i biblioteket, men skranken er stor og det blir fort trangt i gangsonen 
rundt når det kommer store grupper. Området kan derfor oppleves som en flaskehals og bibliotekrommet for øvrig blir lite synlig og tilgjengelig når det er kø i skranken.  

Veggen til høyre for skranken benyttes i dag til eksponering av nyheter og lignende, men da gangsonen mellom veggen og skranken er forholdsvis trang, så blir denne eksponeringen litt midt i 
trafikken og litt bortgjemt.  

Denne veggen har stor lagringskapasitet. Foreslår å benytte høye reoler langs hele denne veggen, til populære bøker/ lydbøker/aktuelle temaer eller lignende.  
Reolene bør være like og ha samme høyde for å skape litt visuell ryddighet i området. Da blir det lettere for øyet å oppfatte og ta til seg informasjon. 

 
Da betjeningsarealet foran denne veggen også er en gangsone som skal lede trafikken videre innover i biblioteket, bør det åpnes opp her slik at gangsonen blir tilstrekkelig bred nok. Større åpenhet i 

dette området vil gjøre både eksponeringen langs veggen og bibliotekrommet videre innover mer synlig og tilgjengelig.  
Foreslår derfor å tenke litt nytt, når det gjelder skranken og plasseringen av denne. 
Biblioteket er langt og smalt, og det er forholdsvis stor avstand mellom endeveggene. 

Under besøket ble det diskutert om arbeidsbordet eller arbeidsrommet i større grad kan avlaste deler av funksjonene i skranken, slik at skranken kan utformes mindre, og de ansatte til tider kan være 
mer tilgjengelig rundt om i landskapet og mellom hyllene. I dag er det satt opp et arbeidsbord i nærheten av kontoret, som delvis fungerer som avlastning, - til plasting, merking m.m.  

Dette ses på som en praktisk løsning, men den er litt delvis og fungerer ikke helt optimalt. 
 
Folk trenger hjelp til å søke og finne. Ved å tenke større fleksibilitet i forhold til å løse flere oppgaver innenfor arbeidstida, og samtidig være mer tilgjengelig, vil jeg foreslå å innrede dette langstrakte 

bibliotekrommet med to mindre skranker. F. eks en hoved-skranke i tilknytning til inngangspartiet og en litt mindre skranke nede i bibliotekrommet/ hovedsamlingen. F.eks. en kombinert skranke/ 
arbeidsbord/informasjonsdisk/ søkestasjon i nærheten av kontoret, godt synlig i rommet.  

(Kanskje kan deler av dagens skranke benyttes som gjenbruk?)  

 
Aviskroken og pc- plassene langs vinduet er populære områder, og da «kafeen og kunstkroken har åpen løsning inn mot dette inngangspartiet, så oppstår det fort støy her.  
Både kunstkroken og kafeen/ «møteplassen» er innredet med langbord, og inviterer til hyggelige samtaler og god stemning. 

Aviskroken er også møblert med et langt bord, -en stor sammenhengende sittegruppe, og lydnivået blir også høyt i dette området. 
 

Både kunstkroken, kafeen og aviskroken fungerer som sosiale møteplasser, og da de i tillegg ligger side om side, forsterkes støynivået ytterligere. 
For å dempe noe av støyen, og for å skape litt variasjon i sittegruppene, foreslår jeg at aviskroken møbleres med små bord/ mindre sittegrupper. 
Foreslår i tillegg litt større avstand mellom de sosiale møtestedene, for å motvirke noe av støyen i inngangspartiet, og har skissert inn et planforslag der aviskroken er flyttet til dagens skrankeområde. 

Det oppstår da en mulighet for å innrede dette området med små avgrensede soner.  
Soner for aviser, små sittegrupper, en utvidet plass for tidsskrifter, etc., avgrenset av reoler som ikke er for høye. 

- Som en naturlig forlengelse av inngangspartet, hvor det samtidig kan tilrettelegges for fri gangsone inn mot trapp/ amfi og bibliotekrommet. 
 

Ved å flytte «aviskroken» nærmere trappen og amfiet, inkluderes den mer i bibliotekrommet for øvrig. Vil tro at dette også kan bidra til mindre høylytt snakking i området her. 
(Kanskje kan brukerne inviteres til å ta med seg en kaffe ut til bibliotekrommet, så ikke støyen blir så konsentrert inne på «møteplassen»?) 
   

Hoved-skranken foreslås flyttet til dagens aviskrok, lett synlig og tilgjengelig til høyre for inngangspartiet. Om skranken plasseres langs vegg mot kafe, blir «rotet» bak skranken mindre synlig. 
og det kan samtidig planlegges med tilstrekkelig fritt betjeningsareal i front. Veggen bak kan fungere som et synlig blikkfang i rommet, f. eks. til en AV- skjerm/ informasjonsskjerm. 

Om skjermen har litt størrelse, vil den også være synlig fra utsiden. 
Lave reoler kan plasseres bak skranken til oppbevaring. Gjerne med skyvedører så de blir lette å betjene.  
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. 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 

Selvbetjeningsautomaten foreslås plassert mot vindusvegg, evt. i tilknytning til en skriver.  
 
Pc-plasser som i dag, men her kan vindusveggen utnyttes bedre, med tilrettelegging for flere pc- plasser. 

Foreslår at det lages en spesialtilpasset barløsning langs vinduene, fra vegg til vegg. Bordet kan ha ståhøyde med tilhørende barstoler.  
Et sted hvor man kan sitte sammen, eller litt for seg selv, lese, arbeide, eller bare «henge» og følge med på hva som foregår. 

Supplér gjerne med belysning på pc-plassene, som kan gi godt arbeidslys. Mange like bordlamper, side om side, kan være innbydende blikkfang også sett utenfra.  
Vurder gjerne noen ekstra pc-plasser også andre steder i biblioteket, for å avlaste inngangspartiet og for å gjøre tilgjengeligheten større. F. eks i barne-/ ungdomsavdelingen. (Se skisserte forslag på 
plantegning.) 

 
Frittstående eksponeringshyller til nyheter, kan plasseres på gulvet mellom hoved-skranken og Pc-bordet. (F. eks. hyller som benyttes inntil endevegger av reoler i dag, rygg mot rygg.) 

 
Innspill: Støydempende tiltak for øvrig, kan være å montere lydabsorberende veggpaneler, f. eks. i kafédelen av bygget.  
 

 
 

 
 

 
 

     

«Inngangspartiet med skranken til venstre, og det åpne myldre- området til høyre, med selvbetjeningsautomat, aviskrok, PC-plasser og lydbøker»  
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
       

                                                                                                                                                                                                                                                   



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

 

                                                                                                                                         
 
 

 

 

 

 

                        
« Planlagte reoler og skrankeområde markert i blått»                        «Flytte AV-skjerm mot høyre,                 «Planlagte PC- plasser på spesialtilpasset barløsning, markert i blått»                          «Frittstående                                                                                           

                                                                                                     -til vegg bak planlagt skranke»                                                                                                                                               eksponeringshyller»                                                                                                                                                      

 
 
 

 
Veggene har stor lagringskapasitet.  

Reoler som settes i grupper, bør være like og ha samme høyde for å skape litt visuell ryddighet i området. Da blir det lettere for øyet å oppfatte og ta til seg informasjon.       
 
 

 

                                                             
 
                                                    www.aarsland.no                          «Eksempler på lave reoler bak skranke.»                            www.montana.dk                                                                                                                                              

http://www.aarsland.no/
http://www.montana.dk/


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                   

 

GANGSONER/ TRAPP OG AMFI  

 

Ved dagens amfi, står det i dag blomsterkasser inn mot det øverste trappetrinnet. Som sikkerhet, for å hindre at folk tråkker utenfor kanten. 
Visuelt sett så skaper dette en avgrensing i rommet, og hovedsamlingen ser mindre tilgjengelig ut. 
 

Om det lages soner for aviser, tidskrifter og lignende her, så vil det ikke være kø i dette området, og faren for å falle ned amfiet blir mindre. 
Foreslår at det da tilrettelegges for frie gangsoner her, ned amfiet eller trappen, og det blir mer innbydende å gå ned til hovedsamlingen. 

Amfiet kan også egne seg godt som alternative sitteplasser i det daglige. Legg f. eks. noen avlange speialtilpassede sitteputer på noen av trinnene, som kan invitere til å sitte ned med en bok. 
- Fargerike puter som kan skape interesse for området og som gjør amfiet mer synlig. 
 

Pianoet foreslås plassert inn mot amfiet, som et hyggelig blikkfang i rommet. 
Dagens IPad/ søkestasjon står synlig plassert ved trappen, og er lett tilgjengelig. 

 

 

     
 

 

   
 
«Tilrettelegg for frie gangsoner ned amfiet og trappen»                                                                               «Amfiet kan også egne seg godt som alternative sitteplasser i det daglige» 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 

 
GANGSONER/HEIS OG VANNLILJEDAMMEN   

  
Vannliljedammen», en utsmykking av bibliotekrommet, er i keramikk og består av levende vann og speil med strå. Den er stedstilknyttet og er inspirert av naturen i Eidskog.  

Den ligger langs gangsonen inn mot heisen, på begge plan, men da den er plassert litt skjult bak trappen er det mange som ikke oppdager denne severdigheten.  
 

For å synliggjøre området, vil jeg foreslå å markere veggene i tilknytning til dammen, for å skape et blikkfang/interesse. Veggene kan males i en kontrastfarge eller det kan benyttes bilder/ motiv som 
kan skape tilhørighet eller understreke en stemning. 

Innspill: Hva med en fototapet fra Eidskogs store skoger? Eller et passende dikt/ kjent sitat på vegg? 
 
Videre vil jeg foreslå å åpne opp i gangsonen der det er plassert reoler for dikt i dag. Av hensyn til universell utforming, og snu-plass for rullestol, bør det ikke være reoler i gangsonen utenfor heisen. 

En åpen gangsone her vil bedre tilgjengeligheten til både heis og vannlilje-dam, og samtidig gjøre siktlinjene tydeligere.  
Om man skal nyte synet av vannliljene, er det hyggelig å kunne sette seg ned i nærheten. 

Dagens bord inn mot rekkverk, foreslås byttet ut med en langsgående barløsning, som er mer vendt mot dammen.  
Et bord til å «henge» på, evt. med barstoler i tillegg. (Som barløsning ved pc-plasser.) 
Pendelbelysning over barbordet kan i tillegg belyse området, skape et «rom i rommet», og vende interessen bort fra gangsonen og alle dørene inn til toalettene. 

Gangsonen utenfor heisdøren, kan f. eks. møbleres med noen små puffer, som er lette å flytte på om det er behov for det. Da har man mulighet til å sette seg ned ved dammen, og gangsonen kan 
holdes åpen. 

 
 
 

 
 

 

                                                                                           
            
«Marker veggene i tilknytning til dammen, for å skape et                                     «Dagens bord inn mot rekkverk, foreslås byttet ut med en                         « Åpne opp i gangsone utenfor heis. Fjern reoler for å                                                                          

blikkfang/interesse for området.»                                                                        langsgående barløsning, som er mer vendt mot dammen.»                        bedre tilgjengeligheten.»                                                                             

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

BIBLIOTEKROMMET/ HOVEDSAMLINGEN   
Voksen-, barn- og ungdomsavdeling 

 
Innredningen består av høye reoler på hjul, og kan enkelt flyttes på når det er behov for det. -Ved konserter og andre arrangement.  

Reolene langs vindusveggen står på tvers og plasseringen gir god tilgang på dagslys videre innover i lokalet. 
Reolene mot kontor og arbeidsrom er plassert helt inn mot mesaninen, og da reolene er nesten like høye som takhøyden her, så oppleves gangsonen utenfor kontoret mørk og lite tilgjengelig. 

 
Foreslår å flytte på reolrekken som står utenfor kontoret. - Åpne opp, slik at sonen under mesaninen kan inkluderes mer i bibliotekrommet.  

Dette vil også gjøre gangsoner inn mot trapp og heis mer synlig og tilgjengelig. Anbefaler videre å flytte reol foran vindu til Børli-rommet, for å synliggjøre dette rommet også. 

I dag er det litt trangt mellom mange av reolene. Foreslår derfor at lagrings- kapasiteten langs veggene benyttes i større grad, som avlastning for noen av de frittstående gulvreolene, slik at det kan 

tilrettelegges for mer fritt gulvareal i forhold til gangsoner og hensynet til tilgjengelighet for alle.  
(Det skisserte forslaget viser 14 frittstående gulvreoler, mot 16 i dag.) 
Benytt gjerne høye reoler langs flere av veggene, og trekk sittegruppene ut i rommet. Sofaer, stoler eller arbeidsplasser, kan benyttes for å lage soner, skape rom i rommet. - Innbydende blikkfang 

man får lyst til å sette seg ned i.  
Ideen her er å ivareta mest mulig av åpenheten og gjennom-lyset i dette store rommet, tilrettelegge for en funksjonell skrankefunksjon i tillegg, og samtidig plassere reoler slik at de kan lede de 

besøkende innover i hovedsamlingen. 
  
Innredningen i barneavdelingen er noe variert i dag. Bokkassene er brukervennlige, men plasseringen langs veggen gjør at de kan betjenes kun fra den ene siden. 

Bokkassene er forholdsvis lave. Det er stor takhøyde her, og de «forsvinner» litt i rommet. Sonen flyter litt ut. 
Barneavdelingen kan med fordel møbleres med litt høyere bokkasser, for større kapasitet. (Se bildeeksempler.) Mobile bokkasser er 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 i avdelingen. Om kassene plasseres ut i rommet kan de også betjenes fra flere sider. 
Innred gjerne med et sittemøbel i avdelingen, som appellerer til de unge, og som kan skape litt identitet. F. eks en lang benk til å sitte eller ligge på. – Alene, eller sammen med andre. 

 
Vinterhagen og området rundt er i dag møblert med ulike stoler/ sittegrupper, og benyttes av «alle». 
Foreslår noen justeringer i møbleringen her, men alle sittegrupper/ arbeidsbord planlegges fortsatt for størst mulig fleksibilitet.  

 
Også i vinterhagen vil jeg anbefale å trekke sittegruppen ut fra vegg. Midtplasser gjerne stoler, bord eller sofaer i rommet, slik at veggene evt. kan benyttes for eksponering. 

F. eks. lave reoler, eller store grønnplanter langs veggene.  
Om det benyttes grønnplanter, så pass på at de ser friske og fine ut  
 

Innspill: Hva med et stort fleksibelt arbeidsbord i vinterhagen? F.eks. et bord man kan stå ved, eller sitte ved, som kan benyttes som tegnebord, studiebord eller pc-plass, og som er tilrettelagt for 
trådløst nettverk ….  Et bord for «alle» 

(Se bilde -eksempel) 

Innspill:  

Sittegrupper og skranker 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. 

 
 

Møbleringsplanen er kun et skissert forslag. Jeg vil anbefale at det videre tas en gjennomgang av alle reoler og utarbeides en målsatt møbleringsplan for området, før de endelige 
avgjørelsene tas, slik at tilstrekkelig plass for gangsoner, betjeningsareal 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. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                              
 

                                        
 

«Reolene gir god tilgang på dagslys.»                                «Reolplasseringen til høyre, gjør gangsonen utenfor kontoret lite tilgjengelig.»                                  «Fjern reol foran vinduet, for å synliggjøre Børli- rommet.» 

 

              
 

 

«Åpne opp, slik at sonen under mesaninen kan inkluderes i bibliotekrommet.»              «Tilrettelegg for en funksjonell skrankefunksjon mellom søylene utenfor kontoret.»            «Benytt gjerne høye reoler langs veggen»                        



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
BARNE-/ UNGDOMSAVDELING OG VINTERHAGE 
 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

           
«Veggene har stor lagrings- kapasitet. Benytt gjerne høye reoler langs flere av veggene, og trekk sittegruppene ut i rommet.» 

 

                
Bokkassene er forholdsvis lave. Det er stor takhøyde her, og de «forsvinner» litt i rommet. Sonen flyter litt ut.                                                                «Hyller langs veggen, som i barne- krok?»   

Foreslår høyere bokkasser, som kan betjenes fra flere sider og skape soner i avdelingen. 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                              

                   
       
          «Eksempler på høye bok- kasser, som lave romdelere »                                  «Innred gjerne med et sittemøbel i avdelingen, som appellerer til de unge.»                  «Fleksibelt arbeidsbord i vinterhage?»                                           

 
                                   www.bseurobib.no                                                                                                          www.plushalle.com                                                                            www.materia.se                                                                                                   

 

      
 
Også i vinterhagen anbefales å trekke stoler ut fra vegg. Midtplasser gjerne stolene, bordet eller sofaene i rommet, slik at veggene evt. kan benyttes for eksponering. 
(F. eks. lave reoler, store grønnplanter eller bilder.) Om det benyttes grønnplanter, så pass på at de ser friske og fine ut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

http://www.bseurobib.no/
http://www.plushalle.com/
http://www.materia.se/


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     
 
INFORMASJON, SIKTLINJER OG VISUELL RYDDIGHET 
 
Dagens skilting er under endring pga. omgjøringer i biblioteket, og er en blanding av gammel og midlertidig. 

Når ny skilting skal planlegges bør det tas utgangspunkt i en bestemt plan/ design, og som kan gjennomføres ved all skilting og informasjon. 

Dette strammer opp og gjør inntrykket mer tiltalende. 

 

Noen innspill underveis: 
Skiltholdere for plassering på topphyller, kan gi en oversiktlig bruk av skilting. - På toppen av reoler langs veggene, og på de frittstående reolene.  

 
Informasjon som viser til heis og avdelinger lenger inne i lokalet, bør skiltes godt, slik at det blir enklere å orientere seg når man kommer inn.  
Foreslår å benytte deler av veggene til dette. Gjerne i et litt større format, for best mulig synlighet. (Se bildeeksempler med forslag til plassering) 

Tenk siktlinjer ved skilting på veggene.  
 

 

         
 
                                                                            « Forslag på skiltplasseringer. - Informasjon som viser til avdelinger lenger inne i lokalet, se markeringer i blått.»     

 

                 

 

                                                                                                                                    
 

                                                                         www.bseurobib.no   «Eks. på skiltholdere for frittstående plassering oppå reol, på bord, på skranke, inni bokhylle etc.»        

http://www.bseurobib.no/

