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Rendalen bibliotek, avd. Bergset  
                                                                                                                                                                                   
Referat fra bibliotekbesøk,  10.06. 2016                                                                                                                                                         
Forslag til endringer som kan være med på å gjøre biblioteket mer innbydende: 

 

 
 

 

                                       
                          
Rendalen bibliotek har beliggenhet i kommunehuset, i tilknytning til hovedinngangen i bygget. 
Lokalet er på bakkeplan med tilhørende mesanin/ hems.  
I forbindelse med en ombygging av kommunehuset, nyåpnet biblioteket nå i mai 2016. Noe utvidet og med nytt møte/ samlingsrom. 

Størrelse/areal: Ca. 260 m2, inkl. nytt stort møte/ samlingsrom 
 

 

SYNLIGHET UTENFRA 

 
Beliggenheten på gateplan gjør tilgjengeligheten god, og vinduer ut mot gaten og parkeringsplassen gir mulighet for innsyn til biblioteket fra flere sider.  

Selve kommunehuset er godt synlig i sentrumsbildet, men da bygget kun er skiltet med «RENDALEN KOMMUNE» fremstår biblioteket anonymt. 
For å tydeliggjøre bibliotekets beliggenhet, foreslås et skilt på bibliotekets fasade mot gaten/ bilveien som går forbi. (Se markering i blått.)  
- Et blikkfang og viktig informasjon til både fastboende og de mange tilreisende til distriktet. 

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



 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 
Ønsker fra Rendalen bibliotek: 
     

 I forbindelse med oppussing av hele kommunehuset er også biblioteket blitt berørt, og det hadde vært fint med hjelp for å få det så funksjonelt som mulig.  

     Vi har en avdeling på Otnes som skal legges ned på nyåret. Her er det nyere hyller og møbler som det blir aktuelt å flytte opp til biblioteket i kommunehuset. 
 

 Etter ombyggingen er det behov for ny skilting inne i biblioteket. Ønsker innspill på ulike skiltholdere som kan egne seg. 

 
 

Oppsumering og tilbakemelding fra interiørarkitekt:  

 
Biblioteket strekker seg over et plan, med en mesanin/ hems i tillegg.  
Etter ombyggingen i 2016 har biblioteket nå også tilgang til et stort møte/ samlingsrom, som er tilrettelagt for foredrag, underholdning som musikk, teater mm. 
Rommet har bred foldedør inn mot bibliotekrommet, og gir muligheter for fleksibilitet i innredningen. 

 

Inngangspartiet er forholdsvis åpent, og skranken er lett synlig og tilgjengelig. Det er godt med fritt gulvareal i gangsonen og i betjeningsarealet foran skranken.  

Det eldre gulnede veggpanelet som har preget lokalet over lengere tid, har nå blitt hvitlasert i forbindelse med ombyggingen. I kombinasjon med nye hvitmalte vegger, fremstår biblioteket nå både 
lysere og mer moderne. 

 
En trapp svinger seg fra midten av lokalet og opp til en mesanin/ hems, som i hovedsak benyttes når barnehager eller skoleklasser er på besøk. Mesaninen fungerer bra, også til høytlesning for små 

grupper, men er ikke tilrettelagt for rullestolbrukere etc. 

Det er gode lydforhold i lokalet. 

 

Barneavdelingen er hyggelig plassert i hjørnet av lokalet langs vindusfasaden, lett tilgjengelig og med variasjon i innredningen. Denne sonen fungerer bra, men det er ingen sittegrupper for 
småbarnsforeldre her, og under besøket ble det vurdert muligheter for å utvide avdelingen/ gjøre avdelingen mer tilpasset også for de voksne. 

 
En sone for Pc -plasser, Aviser, tidsskrifter og kommunal informasjon er i dag plassert ved inngangspartiet, delvis skjermet av en romdeler/ vegg av spiler. 

Høye reoler er plassert ved inngangen til denne sonen/ foran spileveggen, og området fremstår derfor litt mørkt og lite tilgjengelig. Sittegruppen i rommet benyttes lite.  
 
Små utstillinger/ eksponeringer fungerer greit, men det er ingen fast plass for dette etter ombyggingen.  

Informasjon og oppslag henges på skranken, på inngangsdøren til biblioteket, samt   

på spileveggen i avdelingen med aviser og tidsskrifter, og fremstår noe tilfeldig plassert. 

 

Biblioteket er mest besøkt på kveldstid. Mange av de besøkende er eldre, og det antas at de eldre fremdeles vil være de mest aktive kundene i fremtiden. 

I gjennomsnitt oppholder de besøkende seg i biblioteket kun få minutter. De besøkende blir sjeldent lenge om gangen, kun de som leser avisen. 

 

Innredningen er noe variert og består av både eldre og nyere reoler. Ingen av reolene har hyllebelysning.  

Belysningen består i hovedsak av armaturer fastmontert i taket. Det er ikke direkte leselysbelysning i lokalet, eller annen belysning som kan benyttes i forhold til eksponering av materiale.  

Under besøket ble alternative reoler og plasseringer diskutert, og evt. nye soneinndelinger ble vurdert. – Hva kan gjøres om på, for å friste besøkende til å bruke større deler av biblioteket/ forlenge 

besøkstiden?  
Kan aviser og tidsskrifter flyttes på? Bør barneavdelingen også tilrettelegges for småbarnsforeldre? - Gjøre plass til gode sittegrupper eller bøker som er relevant for småbarnsforeldre? 

Kan det tilrettelegges for lese/ studieplasser der en kan sitte uforstyrret?  

Rendalen kommune har også en bibliotekavdeling på Otnes som skal legges ned på nyåret. Denne avdelingen har nyere hyller og møbler, som kan være aktuelle å flytte opp til kommunehuset, og 

under besøket ble det også gjort en befaring av denne. 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 

 
Ut i fra denne oppsummeringen, og spesielt med tanke på ønsket om større funksjonalitet i bibliotekrommet, så prioriterer jeg å fokusere en del på innredningen i min tilbakemelding med forslag til 

endringer. 
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.  

Jeg ser at det kan være hensiktsmessig med en omdisponering/ gjenbruk av innredning fra Otnes.  
Den er ny og moderne, og kan kombineres med deler av den nyere innredningen i biblioteket slik at denne blir mer helhetlig.  

De frittstående reolene fra Otnes har også integrert belysning, noe som kan bidra til mer variasjon i belysningen i lokalet.  
 

For øvrig kan det være hensiktsmessig å gjøre noen nyinnkjøp i tillegg, og jeg velger derfor å fokusere en del også på dette.  
 
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 
 
Etter ombyggingen er skranken blitt flyttet fra inngangspartiet til litt lenger inn i lokalet,  
Inngangspartiet har blitt mer åpent, og det er nå godt med fritt gulvareal i betjeningsarealet foran skranken.  

Plasseringen gjør skranken lett synlig og tilgjengelig, men da den står fritt i rommet, er det nå direkte innsyn til skranken også fra baksiden. 
Dette kan være litt uheldig, med tanke på mobile boktraller og diverse rot som gjerne samler seg her i en travel hverdag. 
 

Foreslår halvhøye reoler bak skranken, som funksjonell oppbevaringsplass og for å skjerme for innsyn fra baksiden.  
Reolene kan samtidig benyttes som skjerm for ulike boktraller, om trallene plasseres side om side bak reolveggen. 

Reolene kan gjerne ha skyvedører så de blir lette å betjene, og de bør ikke være for høye, slik at gode siktlinjer og tilgjengeligheten videre innover i avdelingen ivaretas. (Se bildeeksempler under.) 
 
Det er også litt trangt i gangsonen på begge sider av skranken, og området bak fremstår litt lite tilgjengelig. 

Vil foreslå å flytte skranken litt nærmere reolvegg ved inngangsdør, (ca. 1 m) for å tilrettelegge for bredere gangsone mellom skranken og trappen, og samtidig bedre tilgjengeligheten til avdelingen 
bak. Visuelt sett vil også trappen komme mer til sin rett med mer fritt gulvareal rundt hele.  

Skranken kan med fordel også plasseres litt mer ut på gulvet, for å gi bedre plass til reoler bak. Reoler kan plasseres på linje med søylen. 
 
Vil for øvrig anbefale at området under trappen ikke benyttes til lagring av boktraller eller lignende, for et mer ryddig inntrykk.  

Fremhev heller trappen, - la den stå som en skulptur/ synlig blikkfang i rommet, og benytt området under til f. eks. et godt sittemøbel. 
 

Førsteinntrykket er viktig. I skranken ønskes besøkende velkommen, og området er godt egnet for informasjon. 
Men det er viktig å påse at det ikke eksponeres for mange ting her. Det skaper visuelt rot. Det blir vanskelig for øyet å oppfatte, og informasjonen kan miste sin funksjon. Foreslår at oppslag som 
henger på skranken i front fjernes, og at nyheter/ oppslag kun eksponeres på toppen av skranken, eller evt. også på søylen bak. 

 
Vil for øvrig anbefale at det planlegges med en fast plass for ulike oppslag/ brosjyrer og lignende, slik at all informasjon kan fremstå mer samlet og synlig. 

Hva med f. eks. en stor oppslagstavle på veggen i gangen utenfor biblioteket, slik at nyheter og andre oppslag kan formidles til besøkende i kommunehuset samtidig? 
 
 

                                                   
   

                             «Inngangspartiet, med biblioteket inn til høgre og kommunale tjenester til venstre.»                   « Foreslått oppslagstavle i felles gang, markert i blått» 

                                     



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 

 

                                  

                                      
 
                              «Inngangspartiet med skranken rett frem, og stort møterom innerst til venstre.»                               «Flytt skranken litt nærmere reolvegg, og tilrettelegg for bredere gangsone inn mot trappen» 

 

                                                                    
 
                              «Flytt boktraller, for et mer ryddig inntrykk.                                                                                     «Halvhøye reoler bak skranken, kan skjerme for innsyn fra baksiden.»                                                                                                                                                                                  
                                   Fremhev heller trappen, og benytt området under til f. eks. et godt sittemøbel.» 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

DAGENS SONE FOR AVISER, INFORMASJON OG TIDSSKRIFTER  
 

En sone for aviser, tidsskrifter, informasjon og 2 pc-plasser, er i dag plassert ved inngangspartiet, delvis skjermet av en romdeler/ vegg av spiler. 
Høye reoler er plassert ved inngangen til denne sonen/ foran spileveggen, og området fremstår litt mørkt og lite tilgjengelig.  

Rommet har liten tilgang til dagslys, og inviterer ikke til å sette seg ned over lang tid. 
Spileveggen benyttes til ulike oppslag, og da innredningen her består av mange ulike reoltyper/ høyder, fremstår avdelingen litt visuelt rotete.  

 
Bibliotekene i dag skal gjerne romme en del nye aktiviteter i kombinasjon med de tradisjonelle, og det sosiale møtestedet står i fokus. 
Foreslår at dagens avdeling flyttes, og at det tilrettelegges for en større og mer åpen aviskrok/ sosial sone innover i bibliotekrommet.  

- Som en naturlig forlengelse av barneavdelingen, med plass til f. eks. bøker/ magasiner som også er relevante for småbarnsforeldre, eller i tilknytning til området utenfor møterommet/ foldedøren 
med mulighet for større fleksibilitet i innredningen.   

Sonen kan f. eks. inkludere aviser, tidsskrifter, nyheter, populære bøker og aktualiteter, med hyggelige sittegrupper som kan tilrettelegge for trivsel og lengere besøkstid.  
Kanskje også en søkestasjon eller en kaffemaskin her?  
 

Dagens avdeling for aviser etc., foreslås innredet med reoler fra gulv til tak, for best mulig utnyttelse av dette forholdsvis lille området.  
- Til f. eks. lokalhistorie, dikt, oppslagsverk, faglitteratur eller lignende.    

Benytt like reoler med samme høyde i hele rommet for et helhetlig inntrykk. Vegghengte reoler fra Otnes bibliotek kan egne seg godt her. 
Arbeidsbord foreslås midtplassert på gulvet. Stort rundt bord som i dag, eller to mindre arbeidsbord som kan fungere hver for seg eller sammen. F. eks. små kvadratiske bord fra Otnes. 
- Som lese/- studieplasser der en kan sitte litt uforstyrret. 

Om eksisterende rundt bord benyttes, anbefales det å benytte lettere stoler i sittegruppen. F. eks stoler fra Otnes, som tar mindre plass i rommet og kan bidra til økt romfølelse.   
 

Dagens frittstående reoler som er plassert foran spileveggene i inngangspartiet, foreslås flyttet ut i bibliotekrommet, om det er mulig rent kapasitetsmessig. 
Gjerne byttet ut med en litt lavere reoltype på hjul, f. eks reol fra barneavdelingen i Otnes. 
Dette vil gjøre avdelingen bak spileveggen mer synlig og tilgjengelig, mer innbydende, samt bidra til et mer ryddig og åpent inngangsparti. Ikke heng oppslag på spileveggen. Dette fremstår litt rotete 

fra baksiden, og informasjonen blir litt vanskelig å oppfatte. 
 

Om de frittstående reolene flyttes, vil dette også frigjøre plass langs veggen mellom de to «rommene.» 
Dette er et område som er godt synlig fra inngangspartiet, og kan være godt egnet som en fast utstillingsplass og blikkfang.  
- Til nyheter, en kampanje, en rullerende utstilling eller lignende. 

Det foreslås da å bytte ut spileveggen nærmet barneavdelingen til en tett vegg, som er bedre egnet som blikkfang. 
Veggen kan f. eks utformes tosidig, og tilrettelegges for ulike eksponeringsmuligheter på begge sider. Til bøker, bilder, plakater el.l. (Se visualisrende bilde- eksempler under.)  
                     

                                          
«Dagens sone for aviser/ tidsskrifter mm. Høye reoler er plassert ved inngangen til                                                   
 denne sonen/ foran spileveggen, og området fremstår mørkt og lite tilgjengelig.»                                                     «Flytt dagens frittstående reoler, og benytt området til fast utstillingsplass.»                  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 

             
 
 «Ikke heng oppslag på spileveggen. Dette fremstår litt rotete fra baksiden, og informasjonen blir litt vanskelig å oppfatte.»                          « Lese/ arbeidsbord fra Otnes kan benyttes i rommet» 

                      

       
                                      
 «Dagens sone for aviser/ tidsskrifter foreslås flyttet ut i bibliotekrommet. Flytt f. eks. lokalhistorie, dikt, oppslagsverk, faglitteratur eller lignende hit.                                                                                                   «Reoler fra Otnes»   
  Innred med reoler fra gulv til tak, for best mulig utnyttelse av dette forholdsvis lille området.  
  Benytt like reoler med samme høyde i hele rommet for et helhetlig inntrykk. Vegghengte reoler fra Otnes bibliotek kan egne seg godt her. 
                               



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

BARNEAVDELINGEN  

 
Barneavdelingen er hyggelig plassert i hjørnet av lokalet langs vindusfasaden, lett tilgjengelig og med variasjon i innredningen. Denne sonen fungerer bra, men det er ingen sittegrupper for 

småbarnsforeldre her, og det anbefales noen justeringer her for å gjøre avdelingen mer tilpasset også for voksne. 
 
De store vinduene ved den lave bokkassen gir stor tilgang til dagslys, og området er godt egnet for en sittegruppe/ gode leseplasser. En sittegruppe her vil også være godt synlig fra inngangspartiet og 

et hygglig blikkfang i rommet når man kommer inn. Fargerike stoler fra Otnes kan f. eks benyttes her. For småbarnsforeldre eller andre.  
 

Den lave bokkassen med tilhørende små stoler, som står foran vinduet i dag, foreslås flyttet inn i barneavdelingen. 
F.eks. inn mot de små vinduene, med mulighet for også en lenestol i tilknytning til denne. 
 

Boktrallene innerst i barneavdelingen, som benyttes som reoler i dag, foreslås flyttet ut i gangsonen utenfor avdelingen, gjerne byttet ut med funksjonelle bokkasser. Om bokkassene har litt høyde, 
kan de avgrense avdelingen og samtidig ivareta åpenheten i rommet. Evt. kan en frittstående lav reol på hjul, som i barneavdelingen på Otnes, også være et alternativ her. 

 
 

 
 

         
 
«Den lave bok- kassen med tilhørende små stoler, foreslås flyttet inn i barneavdelingen.                                                                                                                  «Boktrallene innerst i barneavdelingen, foreslås flyttet ut i gangsonen utenfor                
 F.eks. inn mot  de små vinduene, med mulighet for også en lenestol i tilknytning til denne.»                                                                                                           avdelingen, gjerne byttet ut med funksjonelle bokkasser.» 
                                                                                                                                                                                      
 

                                                                                                          
 
«Fargerike stoler fra Otnes kan benyttes foran de store vinduene,                                                                            www.bseurobib.no                                                                                                  
i tilknytning til barneavdelingen. - For småbarnsforeldre eller andre.»                                               «Bokkasser med litt høyde, som kan avgrense avdelingen.»               «Evt. frittstående reol fra Otnes»               

http://www.bseurobib.no/


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                             

 

 

FRITTSTÅENDE REOLER LANGS VINDUSFASADEN 

 

De frittstående reolene langs vindusrekken står godt i rommet og leder dagslyset videre innover i lokalet. 
Reolenes gavlvegger gir mulighet for funksjonell fronteksponering av bøker, men etter at de panelte veggene i rommet ble lysnet/ lasert hvite, fremstår de trefargede reolveggene nå litt gule/ skitne i 
fargen. Reolene har heller ingen hyllebelysning, og det anbefales derfor å bytte ut alle reolene med nyere reoler fra Otnes bibliotek. 

Reolene fra Otnes er hvitlakkerte, og vil fremstå som lysere og mer moderne i uttrykket. De har også integrert hyllebelysning og vil bidra til en mer funksjonell belysning i bibliotekrommet.  
 

Foreslår å trekke reolene litt ut fra vindusveggen. Bordet som i dag benyttes til utstilling foreslås flyttet, slik ta det kan tilrettelegge for ulike lese/ -arbeidsbord mellom alle reolene. 
 
Pc-bordene fra dagens aviskrok, foreslås plassert inn mot den panelte veggen mellom vinduene.  

I tillegg kan en gruppe med pc-bord plasseres fritt på gulvet mellom to av reolrekkene. F. eks. 2 stk. pc- bord fra Otnes. 
 

Det vil være nødvendig å tilrettelegge for enkel strømtilkobling fra taket og frem til reolene og pc- bordene. 
 
Foreslår for øvrig å male alle de trefargede gardinbrettene i rommet hvite, som vinduene, slik at de ikke blir så fremtredende i rommet. 

Om gardinbrettene ikke benyttes lenger, kan de evt. fjernes. 
Under ombyggingen ble rekkverket på mesaninen hvitmalt. 

Foreslår at rekkverket i trappen også males hvitt, for et mer helhetlig inntrykk her. 
 
 

 
 

                                   
 
«Bytt ut de eldre reolene med nyere hvite reoler fra Otnes«                                      «Pc- plasser inn mot vegg, samt også frittstående på gulvet mellom reoler»                      «Tilrettelegg for lese/ -arbeidsbord mellom reolrekkene.»  
 
 

 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                
  

 

 

 

                                                                         
 

       

                                                                                        «Innredning fra Otnes bibliotek, som kan egne seg for gjenbruk.»  

 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                            
 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

 
 

STORT MØTE/ - SAMLINGSROM 
       

                    
Etter ombyggingen i 2016 har biblioteket nå også tilgang til et stort møte/ samlingsrom, som er tilrettelagt for foredrag, underholdning som musikk, teater mm. 

Rommet har bred foldedør inn mot bibliotekrommet, og kan utvides innover i bibliotekrommet når det er behov for dette.  
 
I det daglige, når møterommet er avstengt, har biblioteket nå et forholdsvis stort areal til disposisjon, som kan integreres i bibliotekrommet for øvrig. 

Området gir mange muligheter, og for å utnytte kapasiteten i rommet bør det planlegges med en innredning her som enkelt kan flyttes på ved behov, og som kan tilrettelegge for  
gode samlingssteder både når foldedøren er lukket og åpen. 

 
I dag fremstår sonen utenfor foldedøren som et stort rom med mye fritt gulvareal. Lampene i taket gir mye lys i området, men belysningen er litt flat og sittegruppen foran vinduene kommer ikke helt 
til sin rett. Sittegruppen består av 5 store stoler og et forholdsvis lite bord.  

Foreslår å dele opp denne sittegruppen, og tilrettelegge for to sittegrupper langs vindusveggen med henholdsvis 2 og 3 stoler. 
- For å myke opp inntrykket litt og for å utnytte plassen langs vinduene bedre. 

Benytt gjerne like bord i begge gruppene, for å skape et helhetlig inntrykk langs vindusveggen.  
 
Et teppe under sittegruppene kan også være et godt supplement her. De vil ha en støydempende effekt, og vil også  forankre funksjonene og innredningen,-  få de til å  høre hjemme der de står. 

 
For å forankre sittegruppen ytterligere i rommet, foreslås det å benytte veggfeltet mellom vinduene til utstilling. 

Flytt f. eks elg-skulpturen i biblioteket hit, slik at den blir mer synlig i rommet. – En stedstilknyttet detalj som kan skape identitet.   
 
Sittegruppene kan gjerne belyses  med 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.  

 
Sittegruppene, tepper og lamper kan enkelt flyttes på ved behov.  
Hva med å benytte hele dette området til en sosial sone med aviser, tidsskrifter, aktualiteter, nyheter, populære bøker etc.? 

Reoler langs vegg inn mot kontor trenger ikke flyttes på, og her kan det planlegges med reoler fra gulv til tak som i dag, for populære bøker, nyheter eller lignende. 
Aviser og tidsskrifter kan eksponeres i frittstående reoler, f. eks. plassert på gulvet mellom sittegruppene og trappen. Reolene bør være halvhøye, og ha hjul så de enkelt kan flyttes på. 

To kvadratiske reoler på hjul kan f. eks. egne seg godt her. Som lave romdelere og som kan danne ryddige soner i avdelingen.  
Topphyllene på de kvadratiske reolene kan benyttes til utstilling/ et bok- tema, som kan fange oppmerksomheten til de besøkende.  

 
Vil anbefale å fjerne reol som står som en forlengelse av den lange reolveggen i dag, (På hjørnet inn mot kontoret) 
Reolen stenger for dagslyset fra de store vinduene, og den fremstår også noe uryddig plassert. Om det planlegges med kvadratiske frittstående reoler på gulvet, kan de kanskje erstatte denne. 

 
Området der elg-skulpturen står i dag, foreslås benyttet til en søkestasjon/ evt. et pc- bord man kan stå ved.  

 
Se bildeeksempler under. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 

 
  
 

 

                     
 

   «Stort møte/- samlingsrom. - Ny sosial sone? »                                                       «Fleksible reoler på hjul for aviser, tidsskrifter, magasiner etc. Høy reol kan evt. erstatte dagens reolvegg inn mot kontoret.»                   

                                                                                                                                                                                                                                                www.bseurobib.no      

  
            

         
 
    «Møte/ -samlingsrommet har bred foldedør inn mot bibliotekrommet, og kan utvides innover i bibliotekrommet når det er behov for dette.»                                «Fjern reol som stenger for dagslyset.»   
 

 
 

http://www.bseurobib.no/


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 
 
       

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                              
 
                                   «Benytt veggfeltet mellom vinduene til utstilling. F.eks elg-skulpturen som er stedstilknyttet og kan skape identitet i rommet.»                        Eks. på lampe  www.foscarini.com                                                                        

                            

                                                                                                                  
                                               
                                                          «En plass for søkestasjon/ evt. et pc- bord man kan stå ved?»                                      «Søkestasjon evt Pc-bord …………          Eks. på låsbart gulvstativ  www.bseurobib.no                                                                                                                                                                                                          

http://www.foscarini.com/
http://www.bseurobib.no/


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                        

 

INFORMASJON, SIKTLINJER OG VISUELL RYDDIGHET 
 
Dagens skilting er under endring og er litt mangelfull etter ombyggingen.  
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, eller på reolhyller, kan gi en oversiktlig bruk av skilting. 
Om reolene er høye, anbefales det å skilte på reolens gavlvegger, der de vil være godt synlige. 

 
Selvklebende skilt med magnetramme kan f. eks. være godt egnet på gavlveggene på reolene fra Otnes. Denne skiltholderen er anvendelig, og det er enkelt å sette inn informasjon.  

Alternativt kan gavlveggene kles med plater så de kan benyttes til større skilt/eksponeringer/ informasjon. 
Gavlveggene kan også være godt egnet for en søkestasjon. 
 

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

Tenk siktlinjer ved skilting på veggene.  
 
(Se bildeeksempler og markeringer i blått) 

 
    
                                                                                                                                                                                                                          

                          
 

« Forslag på ulike skiltholdere/ eksponeringer på reolvegger.» 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

 

 

 
INFORMASJON, SIKTLINJER OG VISUELL RYDDIGHET 
 
 

 

 

 

 

 

 

       
 
 

 «Informasjon som viser til avdelinger lenger inne i lokalet, bør skiltes godt, slik at det blir enklere å orientere seg når man kommer inn. Foreslår å benytte veggene over reolene til dette. Se markeringer i blått.»                                                                          

  Tenk siktlinjer ved skilting på veggene.  

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

 
MESANIN/ HEMS 

 
 
Mesaninen/ hemsen opp mot taket har stor tilgang til dagslys, og benyttes i hovedsak når barnehager eller skoleklasser er på besøk.  
Området fungerer bra, også til høytlesning for små grupper, men er ikke tilrettelagt for rullestolbrukere etc. 

 
Innredningen består av en del gammelt og litt nytt, og er noe variert. 

Sofaer, puffer og puter fungerer fint i sonen, og appelerer til de unge.  For øvrig er møbleringen noe oppstilt og gir inntrykk av en del midlertidige plasseringer. 
Foreslår at det ryddes opp litt her. Fjern reoler som ikke benyttes, og tilrettelegg for mer fritt gulvareal eller møbler som er tilpasset behovene her.  
Bytt gjerne ut de gamle stolene med enklere og mer moderne stoler fra Otnes bibliotek, og planlegg for mest mulig romfølelse.  

 
Under besøket ble det vurdert om området også kan tilrettelegges for andre brukere.  

En del besøkende har med seg egen pc, og etterspør en rolig plass der de kan sette seg ned med denne, og sonen her kan være godt egnet for dette når den ikke benyttes av de unge.   
Foreslår små arbeidsbord plassert langs det ene rekkverket, side om side, med tilhørende lette stoler til. Bordene kan plasseres sammenhengende som en barløsning, eller i små grupper med en stol 
på hver side…….. 

- Hyggelige lese/- arbeidsplasser, med utsikt til uteområdet eller til bibliotekrommet under. 

 

 

 

     
 
 «Sofaer, puffer og puter fungerer fint i sonen.»                                                « Små lese/- arbeidsbord kan plasseres langs rekkverket.»                               «Fjern reoler som ikke benyttes.»  
 
 

                                  

                                                                                                       
 


