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Tynset bibliotek    
                                                                                                                                                                                   
Referat fra bibliotekbesøk,  20.01. 2016                                                                                                                                                         
Forslag til endringer som kan være med på å gjøre biblioteket mer innbydende: 

 
 

        

        
 
Tynset bibliotek har beliggenhet i tilknytning til hovedinngangen i kommunens rådhus/ kulturhus/ kino/ kafé/ legekontor og helsestasjon.  
Bygningen er et regionsenter. 

 
Tynset bibliotek ønsker å fremstå som et aktivt og aktuelt bibliotek for innbyggerne. Samarbeider med kulturetaten, og med servicetorget om turistinformasjon om sommeren. 

Biblioteket benytter kulturhusets fasiliteter ved større arrangement som bokbad, debatt, foredrag og underholdning, og brukerne kan benytte seg av kulturhuskafeen i bygget. 

Biblioteklokalet er på gateplan og har lang vindusfasade ut mot torget og gaten.  
Størrelse/areal: 420 m2.  

Besøkstallet er høyt, ca. 1100 i uka, 10,5 besøk/innbygger. 

 

 
SYNLIGHET UTENFRA 

 
Bygningen er godt synlig i sentrumsbildet, med store fasadeskilt synlig plassert på langveggen over inngangspartiet. 
Beliggenheten på gateplan gjør tilgjengeligheten god.  

Store sammenhengende vindusfelt gir godt innsyn til biblioteket fra flere sider. 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
Ønsker fra Tynset bibliotek: 
      

 TYNSET BIBLIOTEK HAR UTVIKLET SEG TIL Å BLI ET MØTESTED.  

Bibliotekets 27 år gamle innredning er ikke funksjonell i forhold til bibliotekets nye oppgaver og bruk. Vi har andre brukergrupper, oppgaver og en annen strategi enn for 27 år siden.  

Vil blant annet vri fokuset mer mot barn og småbarnsforeldre.  

Ønsker å videreutvikle tilbudet for barn/barnefamilier. Utvide arealet i barnekroken og gjøre plass til bøker som er relevant for småbarnsforeldre. 

Vi trenger flere sitteplasser.  
     Trenger råd for å komme videre i vår tenkning og planlegging, hvilke muligheter ser en interiørarkitekt i vårt lokale? 

 Vi trenger forslag til innkjøp av nye reoler. Hvilken type reoler bør vi satse på? 
 

 Hvordan utnytte de flotte «utstillingsvinduene» ut mot torget? 
 

 Ved hjelp av reoler ønsker biblioteket å skape «et lite rom» for tema strikking, kunst etc. (Inspirasjon etter besøk på Årnes bibliotek). 
 
 Ønsker å samle all lokallitteratur som er til utlån. 

 

 Ønsker å planlegge med plass for selvbetjeningsautomat. 

 

 Egen avdeling i biblioteket til lokalhistorie? Evt. i lesesal? Større etterspørsel. 

 

 

Oppsumering og tilbakemelding fra interiørarkitekt: 
 
 
Biblioteket strekker seg over et plan, og selve bibliotekrommet er et åpent landskap. Lesesal, kontor og et lite magasin-rom ligger innerst i lokalet. 

Førsteinntrykket når man kommer inn er lyst og hyggelig, og skranken, aviskroken og et lite utstillingsområde er lett synlig fra inngangspartiet. Den lange vindusfasaden ut mot gaten, gir flotte 
muligheter for hyggelige leseplasser og ulike utstillinger her.  

 

Biblioteket oppleves som levende og aktivt. Det har mange besøkende, og mange benytter biblioteket som et sosialt møtested. 

Voksne avislesere, barnehager og småbarnsfamilier er en stor andel av de besøkende. Biblioteket har også blitt et møtested for fremmedspråklige, og det er en økning i antall studenter som benytter 

biblioteket.  

Brukerne kan benytte seg av kulturhuskafeen i bygget, som ligger i vestibylen rett utenfor biblioteket. 

Innredningen gir variasjon i valg av lese og arbeidsplasser, med ulike sittegrupper, lesesal, pc- plasser og  aviskrok. 
Kulturskolekonserter og mindre foredrag/ visning med skjerm og lerret kan foregå i bibliotekrommet, og nyinnkjøpte lameller i alle vinduer gir funksjonell solavskjerming. 

Høytlesning og besøk av skoleklasser fungerer best før åpningstid, men barnehagene får spesialbehandling. De kommer inn når det passer for dem. 

Biblioteket har økende etterspørsel etter barnebøker, og det ønskes å vri fokuset mer mot barn og småbarnsforeldre, og utvide arealet i barnekroken. - Gjøre plass til bøker som er relevant for 

småbarnsforeldre. 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 

 
En utfordring i dette bibliotekrommet er innredningen.   
Innredningen er 27 år gammel, og er ikke funksjonell i forhold til bibliotekets nye oppgaver og bruk. De fleste reolene er uten hjul og er lite fleksible, og det er behov for flere sitteplasser.  

Dagens inngangsparti er åpent og oversiktlig, men reolenes plassering innover i lokalet er noe «labyrintaktig» og det er litt vanskelig å orientere seg videre innover. Det er trangt enkelte steder, 

spesielt i gangsonen rundt publikums-PC-ene, og det er få som benytter den innerste delen av lokalet. 

 
Inspirert av prosjektet, har Tynset bibliotek i et par års tid fokusert på innredning, og forbedring av bibliotekrommet er en prioritert sak.  

Tynset bibliotek ønsker å prioritere innkjøp av nye reoler, og planlegge i forhold til dette. I den forbindelse ønskes det innspill på reolvalg, samt på bedre utnyttelse av de flotte utstillingsvinduene og 
mulighetene her. 

Under besøket ble alternative reoler og plasseringer diskutert, og det var stort engasjement rundt dette. – Kan soner flyttes på? Hvor bør utvidet barneavdeling ligge? Hvordan kan det tilrettelegges for 
bedre trafikkflyt? Kan vi skape et lite rom for tema strikking, kunst etc.? Hva kan gjøres om på, for å friste folk til å bruke større deler av biblioteket? 

 
Belysningen består i hovedsak av nedhengte armaturer fastmontert i taket.  
Reoler må av og til flyttes på når det er behov for det, og den fastmonterte belysningen fremstår derfor litt tilfeldig plassert enkelte steder i lokalet og fungerer ikke optimalt.  

 
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 ønsket og behovet for nye reoler, flere sitteplasser og en utvidet barneavdeling. 
Det er en del justeringer som kan gjøres her med forholdsvis små grep. -Reoler kan flyttes på, siktlinjer kan bedres og nye sittegrupper og soner kan lages.  
Den lange vindusfasaden gir mange muligheter og jeg fokusere også en del på dette.  

 
Har derfor prioritert å skissere opp et planforslag på en noe justert møbleringsplan, med fokus på trafikkflyt, funksjonalitet og gode siktlinjer. 

Plantegningen viser i hovedsak innspill på nye reolplasseringer og alternative lese- og arbeidsplasser, med noen forslag på ulike utstillingsplasser.  
– Et utgangspunkt for videre planlegging/ riktige nyinnkjøp, når økonomien tillater det.  
 

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. 
 
 

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 REOLPLASSERING/ SONEINNDELING 
 

                                 
 

Det skisserte forslaget er ikke målsatt. 

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 skranken, aviskroken og utstillingsområdet er lett synlig og tilgjengelig. Det er tilstrekkelig med fritt gulvareal i gangsonen og i betjeningsarealet foran skranken.  

I tilknytningen til skranken, er det plassert en gruppe med 6 pc-bord. Da pc-bordene står litt midt i gangsonen, hindrer de trafikkflyten videre innover, og det blir ofte trangt i området rundt. 

Sittegruppen i aviskroken har mange faste besøkende, mest pensjonister som benytter den som en daglig møteplass. 

Andre besøkende tar gjerne med avisen til et annet sted, f. eks. til barneavdelingen.  
Både Aviskroken og pc- plassene er populære områder, og da det samtidig er behov for flere sitteplasser i bibliotekrommet, foreslår jeg å tenke mer fleksibilitet i møbleringen her. 

 
Foreslår at dagens aviskrok mykes opp noe, og at det tilrettelegges for en mer åpen sosial sone helt frem til barneavdelingen, som kan inkludere aviser, tidsskrifter, nyheter, populære bøker og 
aktualiteter. Gjerne også offentlige dokumenter om det er plass til det. En reol for tidsskrifter og aviser kan fungere som romdeler som i dag, men her foreslås en litt kortere reol enn dagens, for å øke 

romfølelsen i området og for å tilrettelegge for gangsoner rundt. 
Videre kan det lages en spesialtilpasset barløsning langs vinduene i hele den sosiale sonen. Bordet kan ha ståhøyde med tilhørende barstoler, f. eks kjøkkenbenkhøyde 90 cm, slik at løsningen er mest 

mulig tilgjengelig for «alle». Her kan det også tilrettelegges for publikums-PC-er, eller for trådløst nettverk. 
Et sted hvor man kan sitte sammen, eller litt for seg selv, lese, arbeide, eller bare «henge» og følge med på hva som foregår. Bordet kan i tillegg benyttes som podie for utstilling av bøker. 
Supplér gjerne med belysning på barløsningen, som kan gi godt arbeidslys. Mange like bordlamper, side om side, kan være innbydende blikkfang også sett utenfra, og kan samtidig belyse bøker som 

stilles ut.  
Selvbetjeningsautomat foreslås plassert til høyre for inngangsdør, i tilknytning til den sosiale sonen og godt synlig fra skranken. 

Dagens skranke og et utstillingsområde for temautstillinger ligger til venstre for inngangspartiet. Begge områdene fungerer bra og her eksponeres informasjon, bøker og ulike utstillinger.  
Innspill: 
Vær bevisst på mengden av informasjon og utstillinger som eksponeres i dette området.  

Temautstillingen og eksponeringer på skranken kan fort konkurrere om oppmerksomheten, og det kan bli vanskelig for øyet å oppfatte og ta til seg informasjon. 
Foreslår å stramme opp litt her, slik at de ulike eksponeringene kommer mer til sin rett.   

 
Den høye veggen bak skranken, inn mot kunstgalleriet, er godt egnet som et synlig blikkfang i rommet, f. eks. til en AV- skjerm som kan formidle informasjon/ bilder som kan skape tilhørighet. 

Alternativt et stort bilde/ et sitat/ dikt som er stedstilknyttet, kan også fungere godt her. 
Om skjermen/ bildet har litt størrelse, vil det også være synlig fra utsiden. 
Reoler kan plasseres bak skranken til oppbevaring. Gjerne med skyvedører så de skjuler noe av «rotet» og de blir lette å betjene.  

Reoler som settes i grupper, bør være like og ha samme høyde for å skape litt visuell ryddighet i området.  
 

 
Se bildeeksempler under. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 

                                         

«Inngangspartiet med skranken og utstillingsområde til venstre, og aviskrok til høyre.»                                         «Den høye veggen bak skranken er godt egnet som et blikkfang i rommet, f. eks. til en AV- skjerm.  

                                                                                                                                                                       Temautstillingen og eksponeringer på skranken kan fort konkurrere om oppmerksomheten.                       

                                                                                                                                                                       Vær bevisst på mengden av informasjon og utstillinger som eksponeres i dette området.»  

 

                                

 

                                                                 

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

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


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

«PC- plasser/ spesialtilpasset barløsning i sosial sone, markert i blått»                   «Selvbetjeningsautomat til høyre for inngangsdør?»                   «En litt kortere reol enn dagens, kan øke romfølelsen i området og  

                                                                                                                                                                                                                       tilrettelegge for gangsoner rundt.» 

  

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 
 

 

               
 

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

 
                                                                                                           
                                                                                                  «Eksempler på innredning i aviskrok/ sosial sone.»    

                                                                                                                                                   

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


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

BARNEAVDELINGEN  

 
Barneavdelingen ligger lyst og hyggelig plassert, ut mot torget og de store vinduene. Området er populært og mange besøkende foretrekker å sette seg ned i denne kroken. 

Tynset bibliotek har økende etterspørsel etter barnebøker, og det ønskes å vri fokuset mer mot barn og småbarnsforeldre, og utvide arealet i barnekroken. - Gjøre plass til bøker som er relevant for 

småbarnsforeldre. Det ønskes også flere sitteplasser i dette området. 

For å skjerme skrankeområdet noe fra støy, som ofte oppstår i barneavdelingen, foreslås det å utvide barneavdelingen innover mot voksenavdelingen og dagens krok for historie. 

Dagens reolrekke inn mot «historie-kroken» kan åpnes opp, slik at sittegruppen her kan fungere som en naturlig forlengelse av barneavdelingen. Litt skjermet og samtidig i tilknytning til 

barneavdelingen. 

Her kan det gjøres plass til bøker/ magasiner som er relevant for småbarnsforeldre, samt til strikk og div. kunstbøker som det er stort utlån av i dag. – En hyggelig krok, som er lett tilgjengelig for 

både småbarnsforeldre og andre besøkende. Kanskje også en søkestasjon her? 

Om det er mulig rent kapasitetsmessig, foreslås det noe lavere reoler mellom krok og barneavdeling, for å gjøre avdelingen mer helhetlig, åpne opp og tilrettelegge for mer dagslys innover i lokalet.  

( Se grå reoler på plantegningen) 

Foreslår videre noen pc-plasser også i barneavdelingen, for å avlaste den sosiale sonen og for å gjøre tilgjengeligheten større.  
En barløsning langs vinduene, som i den sosiale sonen, kan fungere godt også her, men her foreslås vanlig bordhøyde for å tilrettelegge for både barn og voksne.  
 

Forøvrig kan barneavdelingen med fordel møbleres med litt høyere bokkasser, for større kapasitet, og for å oppnå mest mulig fritt gulvareal i avdelingen. (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.  

Innred gjerne med et sittemøbel i avdelingen, som appellerer til de unge, og som kan skape litt identitet. Gjerne sofa som i dag, med noen små puffer i tilknytning til denne. Velg puffer som er lette å 
flytte på, slik at de kan benyttes rundt om i avdelingen.

                                                                             

                                                                                             www.bseurobib.no                                                                                                 www.offecct.se 

      

 

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

                                                          

http://www.bseurobib.no/
http://www.offecct.se/


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    

«PC- plasser/ spesialtilpasset barløsning i barneavdeling, markert i blått»                                 «Åpne opp reol- rekken.»                                            «Møbler med litt høyere bokkasser, for større kapasitet, og for å 

                                                                                                                                                                                                                           oppnå mest mulig fritt gulvareal i avdelingen.» 

 

         
                                                                                                             

                                                                                                                       Søkestasjon: Eks. på låsbart gulvstativ. www.bseurobib.no 

 

«En hyggelig krok, lett tilgjengelig for både småbarnsforeldre og andre besøkende, med plass til bl.a.                                «Åpne opp reolrekke inn mot sittegruppe, - som en naturlig forlengelse av barneavdelingen.» 

bøker/ magasiner som er relevant for småbarnsforeldre. Kanskje også en søkestasjon her?»     

                                                                                                                                           

http://www.bseurobib.no/


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                  

                                                                                                       

GANGSONER/ SIKTLINJER OG TRAFIKKFLYT  

 

Dagens ungdomsavdeling fungerer bra. Den er lett tilgjengelig, møblert med sofa og en hyggelig sittegruppe, og er et populært område for mange besøkende. 
 

Om det planlegges for ulike pc -plasser langs vindusrekken, kan dagens pc-bord fjernes fra gangsonen, og det kan tilrettelegges for bedre gangsoner videre innover i bibliotekrommet. 
Voksenavdelingen fremstår i dag som noe uoversiktlig, da reolenes plassering er noe «labyrint- aktig». De høye reolene stenger for innsyn og det blir vanskelig å orientere seg vider innover i lokalet. 
Det er trangt i gangsonen enkelte steder, og det er få som benytter den innerste delen av rommet. 

Foreslår å flytte på noen av reolene her, for å gjøre voksenavdelingen, lesesal og kontor lettere tilgjengelig.  

-Plassere reoler slik at de kan tilrettelegge for tydeligere gangsoner og lengere siktlinjer, lede de besøkende innover i avdelingen, og samtidig ivareta mest mulig av åpenheten i rommet. 

Her er det også store sammenhengende vindusfelt og det kan med fordel åpnes opp mer i området langs vinduene, for å gi mer tilgang på dagslys videre innover i lokalet. 

 

Små arbeids/ -lesebord kan plasseres mellom reolene. Evt. pc-plasser også her, f. eks. med vanlig bordhøyde.   

 - Innbydende blikkfang man får lyst til å sette seg ned i, litt avskjermet fra rommet for øvrig. For studenter eller andre som ønsker en stille krok. 

 

Utnytt lagringskapasiteten langs den innerste veggen. Høye reoler side om side her vil synliggjøre veggen, og samtidig avlaste noen av de frittstående reolene. 

Plasser gjerne populære bøker her, slik at flere kan benytte også denne delen av lokalet. (F. eks. kriminal?) 

 
 

            

«Fjern pc-bord fra gangsonen, for å tilrettelegge for friere gangsoner videre innover i lokalet.»             «Dagens ungdomsavdeling fungerer bra. Den er lett tilgjengelig, møblert med sofa og en hyggelig  

                                                                                                                                                      sittegruppe, og er et populært område for mange besøkende.» 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

         
«De høye reolene stenger for innsyn og det blir vanskelig å orientere seg innover i lokalet.  
Plasser reoler slik at de kan tilrettelegge for tydeligere gangsoner og lengere siktlinjer, og lede de besøkende innover i avdelingen.» 
 

        
«Utnytt lagringskapasiteten langs den innerste veggen. Høye reoler side om side her vil synliggjøre veggen, og samtidig avlaste noen av de frittstående reolene.  

Flytt den ene reolen som står foran vinduet, og tilrettelegg for mer tilgang på dagslys videre innover.» - Se markeringer i blått.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
REOLER, BELYSNING OG INFORMASJON   

 
 
 
Tynset bibliotek ønsker å prioritere innkjøp av nye reoler, og planlegge i forhold til dette. 

Reolene bør ha hjul for størst mulig fleksibilitet, og som nevnt foreslås noen av reolene med litt lavere høyde. 
-For å skape litt variasjon i innredningen og for å åpne opp der det kan være hensiktsmessig. 

Anbefaler for øvrig litt dypere reoler enn dagens, slik at alle reoler kan benyttes til ulike bøker.  
En mer fleksibel innredning hindrer at bøker med stor dybde blir stående utenfor hyllekanten, og det blir mindre visuelt rot.   
 

Foreslår videre en reoltype med tette gavlvegger, slik at de også kan benyttes til skilting/ informasjon.  
Om reolene plasseres langs med gangsonen, vil veggene fremstå som synlige blikkfang, godt egnet for eksponering.  

 
Benytt også søylene til eksponering av nyheter eller informasjon. 
Heng eksponeringer direkte på søylene, og tilrettelegg for frie gangsoner rundt for å bedre tilgjengelighet for rullestol.  

Innspill: Hva med en søkestasjon i tilknytning til en søyle? - Synlig plassert og lett tilgjengelig. 
 

Belysningen består i hovedsak av nedhengte armaturer. Den er fastmontert i taket og har lite fleksibilitet.  
Reoler må av og til flyttes på når det er behov for det, og den fastmonterte belysningen fremstår derfor litt tilfeldig plassert enkelte steder.  

Da takhøyden i biblioteket ikke er veldig stor, kommer den nedhengte belysningen tett på toppen av reolene. Dette gjør at lokalet fremstår som lite åpent enkelte steder.    
Belysningen hindre innsyn over reolene, og takhøyden i rommet føles lavere enn den er.  
 

Ved innkjøp av nye reoler foreslås reoler med integrert belysning, tilrettelagt for enkel tilkobling i taket.  
Belysningen kan da følge reolene når de flyttes på, og innredningen blir mer fleksibel i forhold til evt. forandringer også i fremtiden.  

Om reolene får integrert belysning, kan dagens nedhengte armaturer fjernes, og bibliotekrommet vil fremstå mer åpent.  Om det er behov for mer allmennbelysning i tillegg, kan denne f. eks. 
integreres i taket. 
 

Innspill:  
Sittegrupper og skranken 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. 
 

Skiltholdere for plassering på topphyller eller reolvegger, kan gi en oversiktlig bruk av skilting.  
Informasjon som viser til avdelinger lenger inne i lokalet, bør også skiltes godt, slik at det blir enklere å orientere seg når man kommer inn.  

Benytt gjerne veggene til dette. Tenk siktlinjer for best mulig synlighet.  
 
En spesialtilpasset barløsning langs vinduene kan også fungere som podie for informasjon. F.eks. med skiltholdere plassert på bordplaten til utstilling av bøker. 

For å utnytte de flotte utstillingsvinduene mot torget ytterligere, kan også fritthengende hyller/brosjyreholdere være godt egnet her. 
Glass eller akryl holdere kan spennes mellom tak og gulv, eller stå fritt på gulvet, for plakater, bøker eller andre publikasjoner. 

 
(Se ulike bildeeksempler under)  
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

             
 
                                                                                   Eksempler på skilting/ informasjon/ utstilling på reolvegger.     www.bseurobib.no 

 

 

 

«Foreslår en reoltype med tette gavlvegger, slik at de også kan benyttes til skilting/ informasjon.  

Om reolene plasseres langs med gangsonen, vil veggene fremstå som synlige blikkfang, godt egnet for eksponering.» 
 

 

 

 

 

http://www.bseurobib.no/


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                     
«Belysningen består i hovedsak av nedhengte armaturer. Den er fastmontert i taket, har lite fleksibilitet, og fremstår som litt tilfeldig plassert når reoler må flyttes på. 

Den nedhengte belysningen gjør at lokalet fremstår som lite åpent enkelte steder, den hindre innsyn over reolene, og takhøyden i rommet føles lavere enn den er.» 

 

                                            
 

«Ved innkjøp av nye reoler foreslås reoler med integrert belysning, tilrettelagt for enkel tilkobling i taket.»                                    Bilde- eksempler: www.bseurobib.no 

http://www.bseurobib.no/


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
 

«Benytt gjerne søylene til eksponering av nyheter eller informasjon.                                                                                                           

Heng utstillinger direkte på søylene, og tilrettelegg for frie gangsoner rundt for å bedre tilgjengeligheten for rullestol.                                 «Bilde- eksempler fra Elverum bibliotek» 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
 

                                                            www.bseurobib.no                    «Eksempler på skiltholdere og display- systemer for vindusutstillinger. »                   www.torcodisplay.no 

 

                                                                                                                   
 

«For å utnytte de flotte utstillingsvinduene mot torget ytterligere, kan også fritthengende hyller/brosjyreholdere være godt egnet her. 

Glass eller akryl- holdere kan spennes mellom tak og gulv, eller stå fritt på gulvet, for plakater, bøker eller andre publikasjoner.» 

 

                                                                   
 
   

 
 

 

http://www.bseurobib.no/

