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

 

 

                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

Åsnes folkebibliotek ligger i sentrum av Flisa, med lang vindusfasade ut mot gaten. 
Biblioteket disponerer to «etasjer» i Åsnes kultur og kommunehus. I tillegg vanlig drift, fungerer biblioteket også som informasjon/ servicetorg for kommunen.    
Størrelse/areal: Ca. 700 m2 
 
 

SYNLIGHET UTENFRA 
 
Biblioteket er godt synlig i sentrumsbildet, med stort fasadeskilt over inngangspartiet.  

Beliggenheten på gateplan gjør tilgjengeligheten god, og store sammenhengende vindusfelt gir godt innsyn til biblioteket. 

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

Gjerne også med et informasjons-skilt i tillegg, f. eks ved inngangsdøren, som viser at biblioteket har heis og er tilgjengelig for rullestol.  



 

                                                                                                                                                                                                                                                             

Ønsker fra Åsnes folkebibliotek: 
 

 Ønsker forslag på endringer som kan bedre førsteinntrykket.  

 

 Biblioteket er romslig med potensiale til mer soneinndeling enn det er i dag. Både skilting og soneinndelinger kan bli bedre, og ønsker innspill på dette. 

Oppsumering og tilbakemelding fra interiørarkitekt:  
 
Inngangspartiet er på gateplan, og skranken samt et stort utstillingsområde er lett synlig og tilgjengelig. Et kontor og to åpne arbeidsplasser ligger i tilknytning til skranken.  
Det er godt med fritt gulvareal i betjeningsarealet foran skranken og i gangsonen forbi, og området oppleves som et stort og avlangt rom med mange ulike aktiviteter.  
 

Selve bibliotekrommet ligger en halv etasje ned, og inkluderer barne- og ungdomsavdeling, fag- og skjønnlitteratur, samt tidsskrifter og 4 pc- plasser.  
På en mesanin, en etasje opp, er det lydbøker, dvd’ er og aviser, samt en lokalsamling/et møterom.  

Det er heis og trapper mellom etasjene. 
Biblioteket er mest besøkt fra kl. 11 og utover dagen, og mange av de besøkende er voksne og studenter. 
Etter en omgjøring i april 2015, fungerer biblioteket nå også som informasjon/ servicetorg for kommunen, og har mange henvendelser og besøkende i forbindelse med denne tjenesten.  

 
Biblioteket oppfattes som hyggelig av både besøkende og ansatte, og det lukter ofte kaffe når man kommer inn. (Kaffemaskin rett ved inngangen) 

De store sammenhengende vindusfeltene ut mot gaten, gir flotte muligheter for gode leseplasser langs vindusfasaden, både i bibliotekrommet og oppe på mesaninen. 
Barneavdelingen er fin og innbydende, og hyggelig plassert langs vinduene.  

Innredningen gir en del variasjon i valg av lese og arbeidsplasser, med ulike sittegrupper, pc- plasser, aviskrok og et møterom for studier og lokalsamling.  
Aviskroken på mesaninen ut mot vinduene oppfattes som særlig vellykket. 
Det er flere studieplasser i lokalet, både med og uten pc. De uten pc er sjelden i bruk. 

  
Biblioteket fungerer bra i forskjellige besøkssituasjoner, men ved større arrangement eller større grupper på besøk, ønskes det større fleksibilitet i innredningen. Mange av reolene er uten hjul og er lite 

funksjonelle når de må flyttes på.  
 
En utfordring i biblioteket er inngangspartiet, og de mange ulike aktivitetene som er her. 

Dette er et trafikkert område, som med fordel kan «strammes opp litt, for å tydeliggjøre soner og samtidig tilrettelegge for en bedre eksponering av nyheter og informasjon. 
Under besøket ble alternative muligheter for justeringer diskutert, og det var et stort engasjement rundt dette. 

Jeg ser at det kan være hensiktsmessig å gjøre noen grep her, spesielt sett i sammenheng med ønsket om å bedre førsteinntrykket, og jeg velger derfor å fokusere en del på dette i min tilbakemelding 
med forslag til endringer.   
 

For øvrig er bibliotekrommet romslig innredet, og har potensiale til mer soneinndeling enn det er i dag.  
Under besøket kom det også frem et ønske om å se på soneinndelingen i biblioteket og evt. muligheter for en bedre utnyttelse av hele lokalet. Jeg ser at en del reoler med fordel kan flyttes på for å 

tydeliggjøre soner og for å tilrettelegge for mer dagslys videre innover i lokalet, og det fokuseres også en del på dette.  
 
Ut i fra denne oppsummeringen, og ønsker og behov for øvrig, så prioriterer jeg også å komme med noen innspill vedrørende skiltingen i biblioteket. 

For øvrig også noen kommentarer til belysningen, i forhold til eksponering av materiale og som kan rydde opp litt visuelt.  
Legger ved noen bildeeksempler, som visualiserer noen av innspillene. 

– Et utgangspunkt for videre planlegging/ riktige nyinnkjøp, når økonomien tillater det.  

Se vedlagte forslag til endringer, med tilhørende beskrivelse under. 

Med vennlig hilsen 
Gro Tørud 
Interiørarkitekt MIAF  
G O D E R O M 

 
Adresse: Snorresgt. 14, 2315 Hamar 
Mobil: (+47) 90 72 54 19 www.goderom.no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

http://www.goderom.no/


 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

BESKRIVELSE AV FORSLAG 

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

INNGANGS- OG SKRANKEPARTIET 
 

Inngangs- og skrankepartiet i biblioteket er gjerne et travelt område. 

Skranken fungerer nå også som informasjon/ servicetorg for kommunen. Det er mange henvendelser og besøkende i forbindelse med denne tjenesten, og det er derfor ekstra viktig at  
området er innredet funksjonelt og oversiktlig i en travel hverdag. Førsteinntrykket er viktig. 
 

Her ønskes alle besøkende velkommen. Her er det behov for å informere og formidle, og det er viktig å være bevisst på mengden som eksponeres, og hvordan den henges opp/ stilles ut. 
Pass på at det ikke eksponeres for mange ulike ting samtidig. Det skaper visuelt rot. Det blir vanskelig for øyet å oppfatte, og informasjonen kan miste sin funksjon.  

Vil derfor anbefale at dette området strammes opp litt, og at det planlegges og tilrettelegges for gode arbeidsplasser her, med mulighet for funksjonell oppbevaring som samtidig gjør det enkelt 
å holde orden.  
 

Foreslår i første omgang at alle oppslag som henger på skranken og på heisdøren i dag fjernes, og at det planlegges med en fast plass for ulike oppslag/ brosjyrer og lignende, slik at all informasjon 
kan fremstå mer samlet og synlig. 

F.eks. veggfeltet mellom skranken og utstillingsområdet, kan være godt egnet for dette, godt synlig fra sittegruppen i inngangspartiet. (Noe det også ble snakket om under besøket.) 

Dette veggfeltet er avgrenset og kan gjerne males i en fremtredende farge som kan synliggjøre området og skape interesse. Om veggen males med magnetmaling kan informasjon henges direkte på 
veggen. Alternativt kan en stor oppslagstavle også fungere godt her. 

Viktig informasjon på skranken anbefales plassert i skiltholder.  
  

Foreslår videre at det benyttes lydabsorberende skjermvegger mellom arbeidsbordene og skranke n. Dette vil gi en mer avgrenset og roligere arbeidssone og samtidig fremheve skrankefunksjonen i 
rommet. Benytt gjerne en farge på skjermveggene og evt. også på veggen innerst i rommet bak arbeidsbordene. Fargeinnslagene bør spille på lag og kan fungere som inspirerende blikkfang i rommet.  

 
Reoler som står langs vinduene og inn mot kontorveggen i dag, bør ryddes opp i.  
Et generelt tips for et mer ryddig område her, er å benytte reoler med samme høyde når de plasseres ved siden av hverandre. Benytt også samme type reoler i en gruppe om det er mulighet for dette. 

Boktraller i området bør grupperes og kan f. eks plasseres bak skjermveggen om det er plass til dette.  
For øvrig foreslås det å montere en «dørlukker» på døren inn til kontoret, slik at denne døren lukker seg automatisk, og hindrer innsyn til kontoret. (Se bildeeksempler under.)  

 
Under besøket ble det diskutert om søyler og dragere i området bør males i en annen farge. 
Vil anbefale at det lages en farge- og materialplan over hele bibliotekrommet, før evt. søyler/ vegger males eller nyinnkjøp gjøres. Dette for et best mulig og helhetlig resultet. 
 

       
 

«Inngangspartiet med bibliotekrommet til venstre, utstilling rett frem, og kontor med skranke til høyre.» 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
INNGANGS- OG SKRANKEPARTIET, Arbeidsplasser 
 

  

                            
 
                      «Monter en dørlukker på døren inn til kontoret.»                                                                                                    «Benytt en halvhøy skjermvegg mellom arbeidsbordene og skranken, for å fremheve skrankefunksjonen i rommet.»  

 

 

                         
 
                                     «Skjermvegger rundt arbeidsbordene vil gi en mer avgrenset og roligere arbeidssone.»                                        « Rydd opp i reolene langs vinduet. Benytt like reoler med samme høyde når de plasseres ved siden av hverandre.» 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

INNGANGS- OG SKRANKEPARTIET, Arbeidsplasser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
                                                                                           «Eksempler på lydabsorberende skjermvegger mellom arbeidsbordene og skranken.»  www.glimakra.se 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.glimakra.se/


 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
INNGANGS- OG SKRANKEPARTIET, Informasjon 
 

     
 
«Tilrettelegg for en fast plass for ulike oppslag/ brosjyrer og lignende.»                                           «Fjern alle oppslag som henger på skranken og på heisdøren.»  

 
 

              
 
  «Synliggjør området og skap interesse. Benytt tavlemaling på veggen, eller evt. en stor oppslagstavle.»                                                                                                   «Viktig informasjon på skranken anbefales plassert i en skiltholder.» 

    
      www.magnetmaling.com                                                                                                                                     www.osnes.no                                                                                                      www.bseurobib.no    

http://www.magnetmaling.com/
http://www.osnes.no/
http://www.bseurobib.no/


 

                                                                                                                                                                                                                                                                
INNGANGS- OG SKRANKEPARTIET, Sittegruppe 
 
Videre innover inngangspartiet, i tilknytning til utstillingsområdet, er det i dag plassert en sittegruppe. 
Sittegruppen ligger på en trappeavsats med utsikt til bibliotekrommet. Den er sentralt plassert i lokalet, og egner seg godt som en møteplass. -For små samlinger, for en kaffe, som leseplass eller 

som et ventemøbel …….  
Området i dag fremstår litt overmøblert, og det foreslås en litt enklere møblering her som kan bedre tilgjengeligheten til sittegruppen og som kan bidra til bedre utsikt til bibliotekrommet nedenfor.   

Fjern det høye skapet som hindrer utsikten til bibliotekrommet og som gjør området litt trangt. Møbler f. eks. med gode lenestoler, og et lite bord som gir plass til gangsone rundt.  
Gjerne med et teppe under som kan forankre sittegruppen i rommet.  
Foreslår videre å flytte pc- plassen og benytte området inn mot søylen til f. eks. en søkestasjon i stedet for. Vegghengt eller på gulvstativ. 

Kanskje kan kaffemaskinen også flyttes hit?  
Rekkverket inn mot sittegruppen bør byttes ut med samme type rekkverk som i trapp for øvrig. Dagens rekkverk ser litt midlertidig ut og er også er godt synlig fra bibliotekrommet nedenfor.  
 

         
 
«Benytt området inn mot søylen til f. eks. en søkestasjon.»                                                                      «Fjern skapet som hindrer utsikten til bibliotekrommet.»                                                 «Kan kaffemaskinen flyttes?» 
 

                                    www.bseurobib.no                                  
 

«Rekkverket inn mot sittegruppen bør byttes ut med samme type rekkverk som i trapp for øvrig.»            «Søkestasjon,  Eks. på låsbart gulvstativ»                                                  «Sittegruppe som på mesaninen? 

http://www.bseurobib.no/


 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
INNGANGS- OG SKRANKEPARTIET, Utstilling 

 
                                                                                                                                                                                                                                              
Utstillingsområdet i inngangspartiet er det første man ser når man kommer inn i biblioteket. 
Området her oppleves som et stort og avlangt rom/ en gangsone med mange ulike aktiviteter. Det er få avgrensninger i området og sonene her fremstår noe uklare.   

 
Fondveggen i dette avlange inngangspartiet ligger i utstillingsrommet, den er godt synlig, og kan med fordel markeres / benyttes som et blikkfang i rommet. 

Mal denne veggen i en kontrastfarge, eller planlegg med et blikkfang på veggen som kan skape interesse for utstillingen som eksponeres her.  
Om denne veggen markeres vil den bli fremtredende i rommet, - den vil tydeliggjøre utstillingen, og det avlange rommet/ gangsonen vil samtidig fremstå kortere. 

- Hva med en projektor i taket som kan formidle et stort bilde/ en tekst/ et tema fra månedens utstilling på veggen? 
     Eller en stor bilderamme på veggen som kan formidle noe av det samme?  
 

Utstillingene her vil variere i forhold til emner og eksponeringsmåter, og størrelsen på området her kan gi utfordringer. 
Små utstillinger kan fort forsvinne i rommet, andre utstillinger har behov for mest veggplass. 

Foreslår at det kjøpes inn noen nye reoler/ utstillingsmonter til denne sonen, som egner seg for utstilling. Innredningen bør ha hjul, og bør planlegges for størst mulig fleksibilitet. 
Plasser f.eks. flere like utstillings- monter side om side, eller i grupper, for best mulig synlighet i rommet.  
Om utstillingen er stor kan alle monterne benyttes. Er utstillingen liten, kan noen av monterne ryddes bort. 

Om det i tillegg benyttes montere som gir mulighet for variasjon i valg av hyller etc., vil denne løsningen kunne gi rom for mange typer utstillinger.  
 

Anbefaler å bytte ut belysningen her med spotter i taket, som kan belyse utstillingen, skape kontraster og fremheve.  
Spottene kan plasseres langs veggene, evt. også midt i rommet i tillegg. Vær obs på lys- retningen for å unngå blending. Drageren i taket kan egne seg for skilting/ informasjon. 
 

 

                                  
                
                «Planlegg med et blikkfang på veggen som kan skape interesse for utstillingsområdet.»                                        «Bytt ut belysningen her med spotter i taket.  Benytt drageren i taket til skilting.» (se markering i blått) 
   
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
   

INNGANGS- OG SKRANKEPARTIET, Utstilling 

                                                                   

                                                                                    
             
                                                   Noen eksempler på reoler/ montere som kan egne seg for ulike utstillinger og eksponeringer. Innredningen bør planlegges for størst mulig fleksibilitet.   www.gridsystem.dk  

 
 
               

                                                                             
 

                                                           «Blikkfang, -Projektor i taket, eller f. eks. en stor bilderamme på veggen som kan formidle et bilde/ en tekst/ et tema fra månedens utstilling …»                                                                                                                                    



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

BARNE- OG UNGDOMSAVDELINGEN  

 

 
Barne- og ungdomsavdelingen er innbydende, og er hyggelig plassert langs de store og sammenhengende vindusfeltene. 
Ungdomsavdelingen ligger innerst, og har egen spill-krok. 

Området fungerer stort sett bra, men ved større grupper på besøk, ønskes det større fleksibilitet i innredningen. Mange av reolene er uten hjul og er lite funksjonelle når de må flyttes på.  
 

Det er litt trangt i gangsonen inn mot vinduene. 
En lang reolrekke er plassert langs vindusfasaden, og skaper inntrykk av en lang «korridor» her.  
Reolene her hindrer også en del av dagslyset i å komme videre innover i lokalet. 

 
Det er heller ingen sittegrupper for småbarnsforeldre i avdelingen  

Barne- og ungdomsavdelingen er  forholdsvis trangt møblert i forhold til bibliotekrommet for øvrig og det foreslås derfor noen justeringer her. 
- Justeringer som kan tilrettelegge for tydelige soner, utnytte større deler av arealet, lede dagslyset innover i bibliolotekrommet og som kan skape inspirerende møteplasser. 

  
De store sammenhengende vindusfeltene ut mot gaten, gir flotte muligheter for gode leseplasser langs vindusfasaden. 

Foreslår at det åpnes opp mer i dette området, og at det tilrettelegges for inspirerende lese/møteplasser her. - En sosial sone, som kan invitere til formelle eller uformelle møter mellom mennesker. 
Gjerne i tilknytning til bøker egnet for småbarnsforeldre, populære bøker, aktualiteter eller evt. tidsskrifter….? 
 

Reoler kan plasseres inntil vindusveggen som i dag, men benytt lave reoler som ikke er høyere enn vinduskarmen og stenger for dagslyset. 

Reoler som settes sammen bør ha lik høyde, slik at de fremstår mer ryddig visuelt sett. 
 

Videre anbefales det å møblere med gode leseplasser langs hele vindusfasaden , som f. eks. på mesaninen i etasjen over. 
Mange like stoler side om side, små arbeidsbord, eller hva med en barløsning langs hele vindusveggen?  
En barløsning kan f. eks bestå av bord i ulike høyder, slik at den 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. Reoler kan evt.plasseres under den lange bordplaten der dette kan være 
funksjonelt. Bordene kan i tillegg benyttes som podie for utstilling av bøker. 

 
Ungdomsavdelingen foreslås flyttet til hjørnet med buet reol, litt lenger inn i lokalet. Dette er et område som benyttes lite i dag og som med fordel kan oppgraderes. 
Her kan det tilrettelegges for spillkrok, pc- plasser og lignende. 

Ved evt. nyinnkjøp, - Planlegg med sittemøbler som appellerer til de unge, og som kan skape litt identitet. Gjerne benker eller lenestoler til å slenge seg ned på, eller puffer og gode puter som er lette 
å flytte på. (Se bildeeksempler) 
 

Barneavdelingen foreslås plassert omtrent som i dag, med mulighet for en utvidelse videre innover mot dagens ungdomsavdeling.  
Kan det f. eks. planlegges med en sone for større grupper på besøk, på midten av det store bibliotekrommet? F.eks. med lavere reoler på hjul, med mulighet for fleksibilitet i området, og som ikke 

stenger for gjennomlyset i rommet…..  
 

Veggen over reolene innerst i barneavdelingen, samt veggen over reoler i planlagt ny ungdomsavdeling, kan også med fordel markeres.- For å synliggjøre, samt skape tilhørighet i avdelingen. 
F. eks. fargerike støyabsorberende veggpaneler kan være godt egnet her. - F.eks med bilder av barn, ungdom, el.l. på veggpanelet ………  
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
BARNE- OG UNGDOMSAVDELINGEN  

 
 

                                                                                           
 
                                                                                                                         «Barne- og ungdomsavdelingen er hyggelig plassert langs vindusfasaden.» 

 

      
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

B 

 

«Benytt lave reoler foran vinduer som ikke er høyere enn vinduskarmen og stenger for dagslyset. 
  Reoler som settes sammen bør ha lik høyde.»                                                                                                                                 «Det er litt trangt i gangsonen inn mot vinduene.» 
 

 
 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

BARNEAVDELINGEN, Inspirerende lese-/ møteplasser…… 

 

 

 

      
 
 «Sosial sone. Tilrettelegg også for inspirerende lese/møteplasser langs vindusfasaden i barneavdelingen.»           www.blastation.se                                                                           ……… Som i aviskrok på mesaninen. 
 
 
 
 

                                      
 

«Fondvegg i barneavdelingen.»                                                                     «Fargerike støyabsorberende veggpaneler kan f. eks. være godt egnet over reolene. For å synliggjøre området, samt skape tilhørighet i avdelingen.»   www.osnes.no                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 

http://www.blastation.se/
http://www.osnes.no/


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

UNGDOMSAVDELINGEN      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

                                 
           
                                                                                                   «Ungdomsavdelingen foreslås flyttet til hjørnet med buet reol, litt lenger inn i lokalet.» 

 

                                 
 
                                                                                                                    «Her kan det tilrettelegges for spillkrok, pc- plasser og lignende.» 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 
UNGDOMSAVDELINGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

       

 

 

 

                                                                                                                 
                                                                                            

                                         www.blastation.se                                                www.plushalle.com                                             www.photowall.no                                                                  www.blastation.se                                                       

                                                                                                                 
                                                                                      «Ved evt. nyinnkjøp, - Planlegg med sittemøbler/ blikkfang som appellerer til de unge, og som kan skape litt identitet.» 
 
 

 

               
                                                                                              

                                             « Pc- plasser innimellom reolrekken her?»                                                                                                                                     «Alternative pc- plasser?» 

 
                                                                                                                                                                                 www.blastation.se                                                                       www.materia.se                                                                                                   
  

 
 

 

         
                                                                                                          

http://www.blastation.se/
http://www.plushalle.com/
http://www.photowall.no/
http://www.blastation.se/
http://www.blastation.se/
http://www.materia.se/


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                             

 
REOLER, GANGSONER, SIKTLINJER OG INFORMASJON  

 

  
 

Det er foroldsvis lav takhøyde i dette lokalet, og det store bibliotekrommet oppleves som forholdsvis mørkt i dag.  
Mange av de høye reolene stenger for innsyn  og det er litt vanskelig å orientere seg innover i lokalet.  
 

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 og  
gjennom-lyset i rommet. Unngå høye reoler foran vinduene. 

 
Anbefaler å plassere de høyeste reolene med gavlveggene mot viduene, ikke skråstilt som i dag,  slik at de kan lede vei og samtidig gi tilgang til mest mulig dagslys innover i lokalet. 
Små arbeids-/ lesebord/ evt. pc-plasser kan avgrense sonene.  

 
Foreslår videre å benytte gavlveggene på reolene til skilting/ informasjon.  

Om reolene plasseres langs med gangsonen, vil veggene fremstå som synlige blikkfang, godt egnet for eksponering.  
Benytt gjerne farger på gavlveggene, eller evt. stor tekst på skiltingen her, som kan tydeliggjøre de ulike sonene i rommet. 
 

(Med forholdsvis høye reoler og lav takhøyde, vil skilting på topphyller være lite synlig her.) 
 

Benytt fortsatt søylene til eksponering av nyheter eller informasjon som i dag. 
Innspill: Hva med en søkestasjon i tilknytning til en søyle? - Synlig plassert og lett tilgjengelig. 

 
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 eller dragere i taket til dette. Tenk siktlinjer for best mulig synlighet. All skilting bør utformes etter en plan. 

 
 

 
 

      
 
«Plasser reoler slik at de kan lede vei og samtidig gi tilgang til mest mulig dagslys innover i lokalet.»                                        «Unngå høye reoler foran vinduene som stenger for dagslyset.» 
 

    

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 

 

        

                                                                         « Forslag på skilting/ eksponeringer på reolvegger.» www.bseurobib.no    
 

                                                                                                                                                                        
 

             
    

            «Innbydende blikkfang som fungerer fint i dag.»                       «Flytt reol som stenger for innsyn til avdelingen.»                    «Unngå eksponeringer på reolvegger som er bredere enn reolen.»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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BELYSNING  

 
 
Belysningen består i hovedsak av eldre 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 i dag.  

 
Det anbefales en gjennomgang av belysningen i hele lokalet for en mer tilpasset og funksjonell belysningsplan. 

En del av de eksisterende takarmaturene bør flyttes på, slik at de er mer tilpasset møbleringen i rommet. 
Det er også viktig å påse at ødelagte pærer skiftes, og at lysstoffrør som byttes ut har samme fargetemperatur. 
 

Belysningen bør generelt oppgraderes flere steder i biblioteket. 
Det er lite direkte leselysbelysning i lokalet i dag, eller annen belysning som kan benyttes i forhold til eksponering av materiale.  

Utstillinger og ulike eksponeringer bør belyses med spotter, for å skape kontraster og fremheve.  

 
Sittegrupper/leseplasser kan gjerne belyses  med fleksible stålamper i tillegg. 

Lampene vil 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.  
 

Om den generelle belysningen skal oppgraderes/ byttes ut, kan det være hensiktsmessig å tilrettelegge for integrert belysning i taket om dette er praktisk mulig.  
Takhøyden i bibliotekrommet er forholdsvis lav, og nedhengte/ utenpåliggende armaturer gjør at takhøyden i rommet føles lavere enn den er.   

Samtidig bør det planlegges med en reolbelysning i tillegg, for en mer funksjonell hyllebelysning når reoler må flyttes på. 
 

 

                                                                                                  

      

                                                                                    «Belysningen består i hovedsak av eldre armaturer. Den er fastmontert i taket og har liten fleksibilitet.»  
                                                                                     
                                                                                    «Nedhengte/ utenpåliggende armaturer gjør at takhøyden i rommet føles lavere enn den er.»  
       


