
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                 Gro Tørud, Interiørarkitekt MIAF 

Trysil bibliotek    
                                                                                                                                                                                   
Referat fra bibliotekbesøk,  23.06. 2016                                                                                                                                                         
Forslag til endringer som kan være med på å gjøre biblioteket mer innbydende: 

 
 

       
                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                  «Dagens skilt foreslås malt i en mer fremtredende farge» 

  
Trysil folkebibliotek ligger sentralt i Trysil sentrum, litt tilbaketrukket fra sentrumsgaten forbi. 

Størrelse/areal: 650 m2.  
Den tidligere lesesalen på biblioteket ble pusset opp i 2014, og heter nå «Moren-salen». 
Salen benyttes som arena for bibliotekets litteraturkvelder, utstillinger, konserter, kurs og lignende, og den leies også ut til møter.  
 
Trysil bibliotek har et «Knøttebibliotek» i tillegg, som ligger i hagen utenfor. Knøttebiblioteket, som egentlig er ei lekestue, ble bygget på dugnad og ble høytidelig åpnet juni 2014. 

Biblioteket er for de aller yngste leserne, holder døgnåpent i sommerhalvåret, og er et populært bibliotek.                                                                                                                                                                                         
 

 
SYNLIGHET UTENFRA  
 

Biblioteket gir et hyggelig førsteinntrykk, med lekeapparater, byster, en kvilsten og knøttebiblioteket utenfor.  
Beliggenheten på ett plan gjør tilgjengeligheten god, og en rampe er tilknyttet inngangspartiet. 

 
Bygningen er litt tilbaketrukket og fremstår noe anonym i sentrumsbildet.  
Et stort skilt til biblioteket henger på veggen i inngangspartiet, men skiltet er lite fremtredende og er kun godt synlig når man er i nærheten. 

For å tydeliggjøre bibliotekets beliggenhet, foreslås et nytt skilt i tillegg, som kan gi bedre synlighet fra parkeringsplassen/ gaten forbi.  
Hva med et «gateskilt» i hagen, som kan vise vei til både folkebiblioteket og «knøttebiblioteket»?  

- Et blikkfang og viktig informasjon til både fastboende og de mange tilreisende til distriktet. 
Tenk siktlinjer, materialvalg og evt. også utvendig skiltbelysning når det skal skiltes. Dagens skilt foreslås malt i en mer fremtredende farge.  
Inngangsdøren må for øvrig åpnes manuelt, og bør tilpasses universell utforming.  



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Ønsker fra Trysil bibliotek: 
 
 Ønsker spesielt innspill på hvordan vi best deler inn i voksenavdelingen for å få brukervennlighet og gode områder å være på. 

Savner mer soner, sitteplasser m.m. 

 
 Soneinndelingen i dag er noe rotete. Ønsker forslag på skilting, for å lette for folk.  

 

Oppsumering og tilbakemelding fra interiørarkitekt: 
 
Trysil folkebibliotek ligger i eget hus sentralt i Trysil sentrum, litt tilbaketrukket fra sentrumsgaten forbi. 
Arkitekturen i bygget med panelte furuvegger og skråtak, ulike takhøyder og tårnvinduer bidrar til et særpreget lokale.  

Hele biblioteklokalet er på et plan, og er oppdelt i ulike rom/ avdelinger.  
 
Førsteinntrykket er lunt og hyggelig, og skranken og inngangspartiet er lett synlig og tilgjengelig,  

Barneavdelingen og voksenavdelingen har beliggenhet på hver sin side av inngangspartiet, og velfungerende kontor med kjøkken/ pauserom, ligger funksjonelt plassert  
i tilknytning til området. 

  
Biblioteket oppleves som «levende og aktivt.»  

Det har mange besøkende, både fastboende og tilreisende, og det er barn, samt voksne over 55, som benytter biblioteket mest.  
Mange spør om tilgang til nett og mulighet for et sted å jobbe.  
 

Biblioteket oppfattes som koselig av publikum, men noe utdatert. Det fungere godt i ulike besøkssituasjoner, men det ønskes mer soneinndeling og flere sitteplasser. 
Det er 3 publikums pc`er i biblioteket.  

Inngangspartiet er åpent og lyst, men reolenes plassering innover i voksenavdelingen er noe «labyrintaktig», og det er litt vanskelig å orientere seg videre innover i lokalet. 
Det er litt trangt mellom noen av reolene, og trafikkmønsteret og skiltingen er noe uklar. Skiltingen er etter en plan i utgangspunktet, men er noe tilfeldig i dag.  
Barneavdelingen er bedre. Her er det tydeligere gangsoner og mer med fritt gulvareal. 

 
3 studierom ligger i tilknytning til voksnavdelingen. 

De er forholdsvis små, fremstår avstengt og er lite i bruk. 
Under besøket ble det vurdert muligheter for å inkludere studierommene mer i bibliotekrommet, for å tilrettelegge for mer funksjonelle arbeidsplasser her.  
Det ble også diskutert om flere bøker kan kasseres/ evt. flyttes på, og om det kan åpnes opp mer i bibliotekrommet generelt. 

 
En utfordring i dette bibliotekrommet er «pc- kroken», som tidligere var ungdoms- krok, og nå er noe «midt imellom».  

Den er sentralt plassert midt under tårnvinduene i voksenavdelingen, men sonen fremstår litt uklar i dag og området her kan med fordel oppgraderes. 
 
Oppslag/ brosjyrer og lignende har fast plass på en oppslagstavle i yttergangen, men en del oppslag eksponeres også på dører i området rundt.  

Aktuelle temaer/ nyheter eksponeres i skrankeområdet, og også på bord eller stativ i bibliotekrommet for øvrig. 
Større utstillinger, litteraturkvelder, konserter, kurs og lignende arrangeres i den nyoppussede Moren- salen. 

 
Lokalsamlingen er plassert i et eget rom, vegg i vegg med Moren-salen.  
Rommet er forholdsvis stort, men er lite funksjonelt innredet. En bedre utnyttelse av rommet her kan gi nye muligheter. 

Lydforholdene i lokalet er gode, men det har kommet noen tilbakemeldinger på at det er litt dårlig akustikk i Moren- salen. 

 
Den generelle belysningen i biblioteket består av forholdsvis mange lamper og alle reolene har integrert belysning i tillegg. 
Men det aldrende trepanelet og de forholdsvis små vindusfeltene krever mye lys, og noen områder i lokalet fremstår litt mørke.  

Det er ikke gjort noe med belysningen i forhold til eksponering av materiale. 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               
 

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 om flere soner, sitteplasser, og tilpasninger til dagens behov. 
Ved å endre aktiviteter i deler av bibliotekrommet, og tilrettelegge for mer fleksibilitet i innredningen, kan utnyttelsen av lokalet bedres og gode soner kan skapes. 
 

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.  

Ved å benytte mest mulig av lagringskapasiteten langs veggene, kan det også tilrettelegges for mer fritt gulvareal mellom reolene i forhold til gangsoner, sitteplasser og hensynet til  
tilgjengelighet for alle.  
 

Har derfor prioritert å skissere opp et planforslag på en noe justert møbleringsplan, med fokus på trafikkflyt og funksjonalitet. Plantegningen viser i hovedsak en omdisponering av den eksisterende 
innredningen, med noen forslag på nyinnkjøp der dette kan være hensiktsmessig.  

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


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                  Gro Tørud, Interiørarkitekt MIAF 
FORSLAG PÅ OMDISPONERING AV EKSISTERENDE INNREDNING 

 
 

 

                                                             
 

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

Alle reoler og arealer må kontrollmåles.                                                               



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

BESKRIVELSE AV FORSLAG 

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

 

   
                          

INNGANGS- OG SKRANKEPARTIET 
 
 

 
Inngangspartiet er åpent, og dagens skranke er lett synlig og tilgjengelig. Inngangsdøren i glass og store vinduer opp mot taket gir tilgang til godt med dagslys i dette området.  

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. Om det eksponeres for mange ulike ting her samtidig, skapes visuelt rot. Det blir vanskelig for øyet å oppfatte, og informasjonen kan miste sin funksjon.  
 

Foreslår at veggen bak skranken benyttes først og fremst som et 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, noe det også ble snakket litt om under besøket. 

En roligere vegg bak skranken vil fremheve skranken og gjøre funksjonen her mer synlig. 
 
Lave reoler egner seg godt bak skranken til oppbevaring. Gjerne med skyvedører så de blir lette å betjene.  

Om det er behov for litt høyde på reoler bak skranken, så la reolen være fri for ting på toppen, slik at veggen over fortsatt kan benyttes som blikkfang. 
Viktig informasjon på skranken anbefales plassert i en skiltholder. 

Foreslår videre at alle oppslag som henger på dørene i området flyttes til oppslagstavle i gangen om dette er mulig.  
 
Innspill: Hva med å flytte bjørnen som står i bibliotekrommet i dag til området bak skranken? Da blir den mindre dominerende i rommet, men får fortsatt en synlig plassering som kan skape tilhørighet 

til Trysilområdet.  
 

 
Et veggfelt ved siden av inngangsdøren benyttes til utstilling av nyheter og lignende, og fungerer fint i rommet og gangsonen forbi. 
Foreslår lignende eksponering også på veggfeltet inn mot barneavdelingen. 

Området her er godt synlig, og kan være godt egnet for dette. Foreslår å fjerne reolene i området og benytte veggen til utstilling. 
Dette vil frigjøre gangsonen utenfor toalettene og bedre tilgjengeligheten inn mot barneavdelingen og vil samtidig bidra til et mer åpent og ryddig inngangsparti. 

Utstillingen bør belyses med spotter for å skape kontraster og fremheve. Gangsonen utenfor barneavdelingen er litt mørk i dag, og en spotbelysning her vil samtidig bedre belysningen i området. 
 
For øvrig bør sparepærene som er i armaturene over skranken byttes ut, for å oppnå bedre arbeidsplassbelysning her. 

Spotskinnen som henger over skranken i dag bør flyttes, da spottene her blender og er lite funksjonelle i området. Flytt den f. eks. til et utstillingsområde. 
 

Innspill: Tilrettelegg for trivsel. Hva med en kaffemaskin i skranke- inngangspartiet? 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 
 
 

 

   



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
INNGANGS- OG SKRANKEPARTIET 

 

                        
 
      «Inngangspartiet med skranken rett frem, barneavdelingen inn til venstre og voksenavdelingen til høgre.»                                               «Viktig informasjon på skranken anbefales plassert i en skiltholder.»    www.bseurobib.no                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

          
 
                                              «Det jobbes for tiden med å stramme opp inntrykket i skrankeområdet. Prosjektet er underveis og bilder fra Trysil-området benyttes nå som som fine blikkfang på veggen i inngangspartiet.  
                                                Hva med å flytte bjørnen som står i bibliotekrommet i dag, til kroken bak skranken?» 

http://www.bseurobib.no/


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

INNGANGS- OG SKRANKEPARTIET 
 

 

                        
 

                         «Foreslår å fjerne reolene i området og benytte veggen til utstilling.                                                 «Oppslag som henger på dørene i området, bør flyttes til oppslagstavle i gangen om dette er mulig.»     

 
 

 
 
 

                                                                 
 
                                                        www.aarsland.no                                                                            «Eksempler på lave reoler bak skranke. F. eks i samme farge som skranken.»  www.montana.dk                                                                                                                                              

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
BIBLIOTEKROMMET, med voksenavdeling, aviskrok og studierom 

 
Reolenes plassering i voksenavdelingen er noe «labyrintaktig», og det er litt vanskelig å orientere seg innover i lokalet her. 
Det er litt trangt enkelte steder, og trafikkmønsteret og skiltingen er noe uklar. 
 

Det store bibliotekrommet med voksenavdelingen er utformet som en «lavvo». Det er synlige dragere i taket fra ytterveggene og inn mot midten av rommet, og et tårn med takvinduer gir tilgang til 
dagslys i området midt på. 

De forholdsvis små vindusfeltene i rommet gir mulighet for gjennomlys, men mange av de høye reolene stenger for mye av dette. 
Reolene rundt pc- plassene, som tidligere var en ungdoms- krok, er også forholdsvis høye og gjør området på midten litt lukket.  
I tillegg til synlige dragere, består skråtaket også av godt synlige ventilasjonsrør.  

De høye reolene har en fremtredende belysning på toppen, og totalt gir dette mange ulike elementer i rommet opp mot taket. 
Inntrykket blir litt visuelt rotete, og skiltingen opp mot taket kan lett forsvinne.  

                                      

 
         

    
 
«Reolenes plassering i voksenavdelingen er noe «labyrintaktig, og mange av de høye reolene i rommet stenger for dagslyset og hindrer gjennomlys.» 

«Det er mange ulike elementer i rommet opp mot taket. Inntrykket blir litt visuelt rotete, og skiltingen opp mot taket forsvinner lett.»  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

BIBLIOTEKROMMET, med voksenavdeling, aviskrok og studierom 

Det ønskes å tilrettelegge mer for dagens behov her, skape flere soner og sitteplasser, og gode områder å være på.  
 
For å gjøre taket mindre dominerende, tilrettelegge for bedre gangsoner, skape mer tilgang til dagslys, åpne opp rommet, og rydde opp litt visuelt, foreslås det å plassere alle reolene slik at de står 

parallelt med dragerne i taket. 
Det foreslås samtidig å benytte mest mulig av lagringskapasiteten langs veggene, slik at det kan tilrettelegges for mer fritt gulvareal mellom reolene. - Til sitteplasser og lignende. 

 
Det skisserte planforslaget viser i hovedsak dagens reoler, men noen av reolene er fjernet for å gi plass til fleksible lese- og arbeidsplasser samt variasjon i innredningen.  

- F. eks. En lyttestasjon, en barløsning med publikums- pc`er, (evt. tilrettelagt for egen pc/trådløst nettverk), ulike arbeidsbord og gode lenestoler. 
Om det er behov for flere reoler enn skissert, kan noen av sittegruppene evt. byttes ut med en reolrekke. Sittegruppene bør plasseres i tilknytning til vinduene i rommet. 
De buede hyllene mellom reolrekkene foreslås fjernet, da de er lite funksjonelle og gjør rommet mindre åpent. 

 
For å markere det fine området under tårnvinduene, foreslås en rekke med reoler som i dag, men reolene anbefales lavere for økt romfølelse og større fleksibilitet. 

Lavere reoler her vil også gjøre at de mange lampene på søylene vil komme mer til sin rett. 
Noen av reolene her kan vende innover, og andre kan vendes ut over i rommet. (Se skisserte piler på plantegningen). Ulike sittemøbler kan plasseres i tilknytning. 
Foreslår en reolhøyde på ca. 110 cm. Da kan reolene danne skjermvegger samtidig som at åpenheten i rommet ivaretas. Denne reolhøyden gir samtidig mulighet for å benytte reolene som et høyt 

bord til å stå ved, eller evt. med barkrakker til om topplaten er litt bredere enn selve reolen. 
Foreslår at reolene her spesial- tilpasses rommet, slik at søylene kan inkluderes i de lave reolveggene.  

 
For øvrig foreslås 2 pc- bord inn mot vegg for å bryte opp reolrekken litt her.  
En halvhøy kvadratisk reol på hjul kan f. eks. plasseres på gulvet foran. - For å åpne opp mot reolveggen og for større fleksibilitet i området. 

 

                    
 
                 «Det foreslås å plassere alle reolene slik at de står parallelt med dragerne i taket.»                                                         «En reolplassering som her, leder vei og tilrettelegger for mer dagslys innover i lokalet.»                             

                  For å markere det fine området under tårnvinduene, foreslås en rekke med reoler som i dag, men 

                  reolene anbefales lavere for økt romfølelse og større fleksibilitet. Lavere reoler her, vil også gjøre at  
                  de mange lampene på søylene vil komme mer til sin rett.» 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
BIBLIOTEKROMMET, med voksenavdeling, aviskrok og studierom 

 
 
 
 

                                 
 
                «Sittegruppene bør plasseres i tilknytning til vinduene. Gjerne reoler og sittegruppe som her.»                                                                     «De buede hyllene mellom reolrekkene foreslås fjernet.» 
                                                                                                                       

                    
 
                                                                                                          Dagens pc- krok under tårnet, var tidligere en ungdoms- krok, og fremstår nå noe «midt imellom». 
                               



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
BIBLIOTEKROMMET, med voksenavdeling, aviskrok og studierom 

 
 

 

                                        

                             www.bseurobib.no          «Eksempler på reoler/ lese- og arbeidsplasser i tilknytning til søylene og sonen under tårnvinduene.»               Bilde- eksempler fra Hamar bibliotek.                                                                                                                                         

                     
                          2 pc- bord kan f. eks. plasseres inn mot vegg, for å bryte opp reolrekken litt her. En halvhøy kvadratisk reol på hjul kan egne seg på gulvet foran.  

                          - For å åpne opp mot reolveggen og for større fleksibilitet i området. 
 
                         Et stort arbeidsbord til å stå eller sitte ved, kan f. eks. plasseres mellom noen av reolene. (Se bilde- eksempler under.) 

 
 

                                             

                                    www.materia.se                                                                                www.bseurobib.no                                                                       www.blastation.se                 

http://www.bseurobib.no/
http://www.materia.se/
http://www.bseurobib.no/
http://www.blastation.se/


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
BIBLIOTEKROMMET, med voksenavdeling, aviskrok og studierom 

De 3 studierommene som ligger i tilknytning til bibliotekrommet er forholdsvis små, de fremstår avstengt og er lite i bruk. 
Foreslår å åpne opp mellom studie- rommene og bibliotekrommet, og bytte ut veggen her med en glassvegg.  
Studierommene og arbeidsplassene vil bli mer tilgjengelige, rommene vil fremstå mer attraktive, og glassveggen vil bidra til mer dagslys innover i lokalet. 

(Evt. kan bare dørene byttes ut med nye glassdører, om det ønskes en enklere ombygging.)  
De 3 rommen foreslås ombygd til to rom, med mulighet for mer funksjonelle arbeidsplasser og større fleksibilitet i møbleringen. 

 
Innspill: Hva med å tilrettelegge for funksjonelle møte-/ arbeidsplasser også i rommet med lokalsamling? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                            «Foreslår å åpne opp mellom studie- rommene og bibliotekrommet, og bytte ut veggen her med en glassvegg.»  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                         
                                                                                                          «Eks. på glassvegg mot studierommene.»    www.moelvenmodus.no                                                                                                                                           

http://www.moelvenmodus.no/


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
BIBLIOTEKROMMET, med voksenavdeling, aviskrok og studierom 

 
Dagens aviskrok fungerer bra, og det er strengt tatt ikke nødvendig med justeringer i møbleringen her. 
Om det er behov for nyinnkjøp her etter hvert, eller det ønskes å åpne opp rommet mer inn mot bibliotekrommet for øvrig, kan det være et godt alternativ å integrere søylen her i   
en sittegruppe, eller i en utstilling, og tilrettelegge for gangsoner rundt. 
- F.eks. en rund sofabenk som skissert. (Se bilde-  eksempel) 
 

        
 
   «Dagens aviskrok fungerer bra.»                                                                                                                                                        «Hva med en rund sofabenk rundt søylen?» 

 
                                                                                                         

                                                                                                            Eks. på rund sofabenk     www.lammhults.se   

http://www.lammhults.se/


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 

 
 

 
BARNEAVDELINGEN 
 
 

Barneavdelingen er lys og innbydende, og hyggelig plassert i den ene enden av bygget. 
Området har flere vinduer og godt med dagslys. 

Det er to karnapper i rommet som gir mulighet for gode leseplasser eller lignende. 
Avdelingen fremstår ryddig, med brede gangsoner og god tilgjengelighet, og fleksible reoler på hjul. 
 

Det ene karnappet er dekorert  med barnetegninger som er malt direkte på veggen. 
Tegningene skaper identitet i avdelingen, men de er gamle og det ønskes derfor en fornying/ oppgradering av veggene her. 

 
Reolenes gavlvegger kan gjerne benyttes til utstilling. 
F. eks en fleksibel gavlvegg på hjul kan egne seg godt her, om det er behov for å flytte på reoler når barnehager eller skoleklasser er på besøk. (Se bilde-eksempel under, fra Eidskog bibliotek.) 

Veggene  kan settes inn mot reolveggen eller de kan grupperse to og to mot hverandre for en frittstående plassering. 
Vegger eller andre systemer som settes i tilknytning til reolveggene bør ikke være bredere enn reolene, for et mest mulig ryddig inntrykk.  

 
Foreslår at reol som står på tvers i rommet deles opp,  eller flyttes, for å oppnå utsikt til vinduet og sittegruppen i karnappet bak. 

Dette vil gjøre avdelingen mer innbydende, de besøkende ønskes mer velkommen, og det blir mer gjennomlys i rommet. 
 
Innspill: Kan det ene karnappet i avdelingen innredes med møbler som appelerer mer til eldre barn/ ungdommer? En benk til å ligge på eller store puter/ sakkosekker til å sitte i………. 

Lave reoler kan da plasseres langs veggene i karnappet, eller veggene kan dekoreres med f. eks. bilder av barn/ ungdommer el.l. som kan skape identitet. 
Eller hva med en langsgående barløsning under trekantvinduet, med 2- 3 pc-plasser? Bordet kan ha en høyde som er tilpasset vanlige stoler, slik at de kan benyttes av «alle».  

 
Om det tilrettelegges for en mer åpen møblering midt i rommet i avdelingen, kan bokkassene f. eks flyttes ut på gulvet og frigjøre plass i det ene karnappet.  
 

For øvrig anbefales det å fronteksponere flere bøker inne i hyllene, for utstilling og for større brukervennlighet. 
Ulike skiltholdere eller bokstøtter kan benyttes til dette. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 

 

BARNEAVDELINGEN 
 
 

                 
              «Del opp eller flytt reol som står foran karnappet, for å oppnå utsikt til                            « Reolenes gavlvegger kan gjerne benyttes til utstilling.»                                                           «Dagens pc- plass» 

              vinduet og sittegruppen bak.» 

 
                                                                                                                                                                                                                                          

 

          
 
«Kan det ene karnappet i avdelingen innredes med møbler som appelerer mer til eldre barn/ ungdommer?»                                                                            «Fronteksponer flere bøker også inne i hyllene» 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    
INFORMASJON, SIKTLINJER OG VISUELL RYDDIGHET 
                                                                                          

 

Når ny skilting skal planlegges bør det tas utgangspunkt i en bestemt plan/ design, som kan gjennomføres ved all skilting og informasjon. 
Dette strammer opp og gjør inntrykket mer tiltalende. 

 
Noen innspill underveis: 
Da reolene er høye, og taket består av mange ulike elementer, anbefales det å skilte på reolenes gavlvegger.  

Her vil skiltingen være godt synlig i rommet, gjerne med stor skrift som kan henvise til ulike soner.  
Skiltholdere for plassering på hyller inne i reolene for mer detaljert informasjon, kan gi en oversiktlig bruk av skilting her.  

 
Selvklebende skilt med magnetramme kan f. eks. være godt egnet på reolenes gavlvegger. 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. - For å fremheve skiltingen ytterligere og for å stramme opp. 

Gavlveggene kan også være godt egnet for en søkestasjon, eller til fronteksponering av bøker. 
 

Informasjon som viser til avdelinger lenger inne i lokalet, bør også skiltes godt. Foreslår et informasjonsskilt i inngangspartiet her, siden informasjon opp mot taket her lett forsvinner i rommet. 
Tenk siktlinjer ved all skilting. 
 

    

                                                  

                                                                                                 « Forslag på ulike skiltholdere/ eksponeringer på reolvegger eller hyller.»                                                                  «Bilde- eksempel fra Eidskog bibliotek.» 
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