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innledning/forord

Statsbygg har laget denne veilederen for dem skal bygge nye eller
endre eksisterende fag- og forskningsbibliotek.

Der foreligger meget spredt viten om hva som trenges for å få gode
fysiske omgivelser for slike bibliotek.Vi har prøvd å samle mest mulig
av dette i denne veilederen. Den er ment som informasjon og
inspirasjon.Den gir ingen fasitsvar.
Vi håper den kan danne grunnlag for nytenkning.

Biblioteksvirksomheten er i stadig endring , ikke minst er ny
teknologi en utfordring. Det er derfor viktig at de som daglig arbeider
i biblioteket er med på en nyskapende prosess.

Der foregår en rivende utvikling i Europa på dette feltet. Kontakt med
disse miljøene gjør at en kan ta del i andres erfaringer.

Når det gjelder de konkrete sidene av en byggesak viser vi til
”Hushjelpen”- en veileder for statlige virksomheter
med endrede behov for lokaler. Den fåes ved henvendelse til
Statsbygg.
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virksomhets- og
funksjonsbeskrivelse

Biblioteksbyggets historie

Biblioteket kan sies å ha eksistert så lenge nedtegnet informasjon
har vært samlet. Leirtavler med avskrifter og tekster fra assyriske
templer er bevart i kong Ashurbanipals bibliotek i Ninive fra 7.
århundre f.Kr. I British Museum er det oppbevart 50-60.000 tavler
med kileskrift som stammer fra tempelsamlingen fra den babylonske
byen Nippur fra 3. århundre før Kristus.

De greske templer inneholdt bibliotek. Filosofskolene i Athen likeså.

I hellenistisk tid ble ptolomeernes bibliotek i Alexandria et
kultursentrum, med omfattende samlinger av den greske litteraturen
og oversettelser fra nabolitteraturene. I sin storhetstid før brannen i
år 48 f.kr. kan biblioteket ha omfattet nær ½ million papyrusruller.

Biblioteket i Pergamon i Lilleasia, grunnlagt på 100-tallet f.Kr., var en
sterk konkurrent i den innsamling av manuskripter som hadde fått
oppsving under ptolomeerne. Pergament som bokmateriale ble
utviklet i Pergamon da det ble innført eksportforbud for papyrus fra
Egypt for å stanse konkurransen med biblioteket i Alexandria.

Offentlige og private bibliotek med egne lesesaler kjenner man først
fra Roma. Julius Cæsar planla det første offentlige bibliotek, og det
fantes bibliotek i de fleste romerske provinsbyer.
De store romerske badeanleggene fungerte både som fritidssenter,
sosialt treffested og kultursentra. De hadde bl.a. egne biblioteker.
Fra Trajans termer er det bevart en halvrund bygning med kuppeltak.
Dette har trolig vært et bibliotek. Rundt bueveggen i to plan er det
etablert sekskantede nisjer med plass til å oppbevare skriftruller.
Trolig har det vært to biblioteksbygninger på anlegget, en for greske
og en for latinske tekster.

Med kristendommen overtok kodeksen med sammenbrettede sider
som den vanligste bokform for bokrullene. Bøkene ble enklere å
bruke og lagre. Stor betydning for bevaring av kristen oldtidslitteratur
fikk det keiserlige bibliotek i Bysants, grunnlagt av Konstantin den
store på 300-tallet e.kr.
 
 Hvordan oldtidens biblioteker og baksamlinger var organisert og
byggene utformet vet vi lite om.

Stikkord:

• historikk
• hva driver biblioteket med
• ulike bibliotekstyper

◊ Folkebibliotek,
skolebibliotek,
bedriftsbibliotek og
institusjonsbibliotek
 Fag- og forsknings-
bibliotek

◊ Biblioteket som eget
selvstendig bygg

◊ Biblioteket som delfunksjon i
bygget

◊ Avdelingsbibliotek
• utvikling/tendenser

◊ Studenttall/
 brukerfrekvens

◊ Læresenter
◊ IT, PED, BIBL., UTSTIILLING
◊ IT-utvikling mm
◊ Det elektroniske bibliotek
◊ Det virtuelle bibliotek

◊ Problemorientert læring
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 Frem til og med middelalderen var det kirken og klostervesenet som
stod for driften av bibliotekene.
 I klostrene kunne bøkene bli oppbevart i koret eller i nisjer i
klostergangene.
 
 I høgmiddelalderen ble det i Europa etablert akademiske læresteder
som forløper til universitetsbibliotekene. På samme tid bygde også
Europas kongehus opp boksamlinger. Størrelsen på disse
bibliotekene kan på ingen måte sammenlignes med de store
bibliotekene i oldtiden. Cambridge Univ. Libr. hadde 122 bind i 1494.
Oxford hadde 118 bind i 1550.
 
 Grunnlaget for ekspansjon i bibliotekene kom med trykkekunstens
innførelse i midten av 1400-tallet. Karakteristisk for tidens bibliotek
var at bøkene fortsatt var lenket fast til bokhyllene eller
leseplassene. Benker og hyller var gruppert som “staller” langs
ytterveggene knyttet opp mot vindusmodulen. (overlys) (eng. “stall
system”)
 
 Det første biblioteket som fikk bokhyller langs veggene var Escorial-
biblioteket i Madrid, bygd i 1584. Dette planprinsippet - på engelsk
kalt “the wall library” - med avlange tønnehvelvede bygninger, med
bokhyller langs ytterveggene, gjerne med gallerier i flere plan, var
det dominerende planprinsippet for biblioteksbyggene som ble
bygget utover på 16 og 17-hundretallet. Rommet fikk lys fra
høytsittende vinduer i langfasadene.
 
 Utover 1700-tallet ble grunnlaget lagt for samlingene i de store
nasjonalbibliotekene. British Museum fikk midt på 1800-tallet en
sirkelformet lesesal omgitt av bokmagasiner, med en selvbærende
konstruksjon som gjorde det mulig å mulig å lagre store mengder
bøker kompakt og nær brukerne.
 
 På 1800-tallet ble folkebibliotekene utviklet med England og USA
som foregangsland.
 
 Bygningene ble funksjonsdelte, samlingene økte kraftig og flere
spesialiserte funksjoner ble knyttet til bibliotekenes drift og stilte
bygningsmessige krav.
 
 Ved oppfinnelsen av jernbetong kunne konstruksjonene
dimensjoneres til å tåle langt større laster enn tidligere, noe som gav
mulighet for større sammenhengende arealer. Søyler og bjelker
erstattet de bærende veggskivene. Samlingene kunne få en friere og
mer fleksibel oppstilling, frigjort fra veggplasseringene.
 Lagringskapasitet, fleksibilitet og elastisitet ble viktige stikkord.
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 Utviklingen av teknisk infrastruktur, IT og kommunikasjonsteknologi,
nye studie- og undervisningsformer  gjør at vi i dag står overfor nye
utfordringer ved utforming og organisering av biblioteksbygningene.
 Det er lenge siden biblioteket bare var boksamlinger og leseplasser.
 
 
 
 
 FRA LEIRTAVLER TIL ELEKTRONISKE DOKUMENTER
 
 De første bibliotekene hadde som tidligere nevnt dokumenter på
leirtavler og papyrusruller, før bøker bundet sammen av pergament-
eller skinnsider ble den vanligste dokumenttypen i europeiske
bibliotek.
 
 Bibliotekene var institusjoner som samlet litteratur, redigerte
tekstene og skrev av egne bøker for å produsere nye eksemplarer.
Boktrykkerkunsten gjorde det mulig å produsere flere eksemplarer
på en gang, og derved opphørte eksemplarfremstillingene i
bibliotekene. Papir erstattet dyrere materialer. Etter hvert ble
forlagsvirksomheten skilt fra trykkeriene.
 
 Moderne informasjonsteknologi er i ferd med å endre skillelinjene
mellom århundregamle profesjoner i boksamfunnet. Biblioteket
overtar tradisjonelle forlagsfunksjoner når et elektronisk dokument
legges ut på nettet, og muligheten for kontroll med
eksemplarfremstillinger endres også i forhold til trykte bøker.
Endringer i teknologi og nye, elektroniske tekster gir dagens
biblioteker funksjoner som har likhetspunkter med de tidlige
bibliotekene før trykkeriene overtok eksemplarfremstillingen. Noen
er sikkert fristet til å si at ringen er sluttet. Behovet for gode rutiner
for å finne frem til informasjon er felles for alle disse bibliotekene, og
behovet for informasjonsvitenskapelige tjenester er ikke blitt mindre
med en eksplosiv vekst i den informasjonen som er tilgjengelig med
noen få tastetrykk.
 
 Ny informasjonsteknologi gjør det lettere å integrere
bibliotektjenestene i eierinstitusjonenes virksomhet. Slik integrering
kan skje gjennom servicetilbud over nettverk og/eller ved fysisk
integrering av funksjoner. Læringssenter brukes som betegnelse når
bibliotekfunksjoner integreres med informasjonsteknologi i en felles
organisasjon og bygning (Learning Centre ved Sheffield Hallam
University er et kjent eksempel). Det er imidlertid ikke bare den
elektroniske informasjonen som fører til omorganisering av
bibliotektilbudet. Endringer i undervisningsmetoder kan også bidra til
endringer i bibliotekets driftsform. Problembasert læring vil ofte stille
større krav til at biblioteket understøtter læreformen. Biblioteket må
bidra til at studentene lærer å lære. Med den raske veksten i
dokumentert kunnskap i de fleste fag er det ikke lenger tilstrekkelig å
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ha tilegnet seg basiskunnskapene, men det er nødvendig også å ha
lært hvordan en skaffer seg ny kunnskap når den blir tilgjengelig.
Når det ikke er mulig å øke personalinnsatsen i biblioteket, blir det
desto viktigere at biblioteklokalet blir "selvinstruerende". Økt bruk av
fjernundervisning setter andre krav til bibliotektjenester.
 
 Organisasjonsmodellene må tilpasses til pedagogiske prinsipper i
undervisningsinstitusjoner, særtrekk ved eierinstitusjonenes
virksomhet og til det omfang bibliotekvirksomheten har i
eierinstitusjonene. Det vil være en klar sammenheng mellom
personalressurser og det servicetilbud en kan gi i et bibliotek eller et
læringssenter. Disse valg vil ha konsekvenser for utformningen av
nye biblioteklokaler, og omvendt kan et eksisterende lokale gjøre det
vanskeligere å omorganisere bibliotekvirksomheten i forhold til
endrede forutsetninger. For mange fag, men slett ikke for alle fag, er
det aktuelt å integrere brukerplasser i biblioteklokalet, men da er det
også nødvendig å ha lang åpningstid med fullverdig servicetilbud for
brukerne. Hvis biblioteket må begrense sitt servicetilbud i tid, kan det
være et riktig valg å begrense antallet brukerplasser i biblioteket i
forhold til brukerplasser som er tilgjengelig en større del av døgnet.
Bibliotektilbudet er et av flere midler til å realisere eierinstitusjonens
målsetting. Organisasjon av bibliotekvirksomheten, integrering av
elektroniske tilbud og utformning av biblioteklokalet må reflektere
eierinstitusjonenes strategiske valg og de ressurser som er til
disposisjon. Utformningen av biblioteklokalet må gi mulighet for en
rimelig balanse mellom bruk av tradisjonelle og elektroniske medier.
Biblioteklokalet kan ikke bare gi tilgang til tradisjonelle medier, men
det må også inneholde et rimelig antall brukerplasser for
elektroniske medier.
 
 
 ER DET BEHOV FOR ET BIBLIOTEKLOKALE?
 
 Trenger biblioteket et lokale? Er ikke all informasjon tilgjengelig på
de elektroniske nettverkene? Blir det i fremtiden behov for
papirbaserte informasjonskilder? Det er naturlig at slike spørsmål
stilles.
 
 Fag- og forskningsbibliotekene er i forandring. Forandringer skjer
både raskere og saktere enn mange i utgangspunktet venter.
Bibliotekene har i mange år hatt materiale i en rekke andre formater
enn tradisjonelle bøker, for eksempel mikroformer, AV-dokumenter
og elektroniske dokumenter som fysiske gjenstander. Det er
informasjonsinnholdet mer enn medietypen som er avgjørende for at
dokumenter har en funksjon i fag- og forskningsbibliotekene.
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 Elektroniske dokumenter som er tilgjengelige over nettverk, har gitt
nye muligheter og reiser spørsmål om fremtidens samlinger av
dokumenter fortsatt vil kreve et biblioteklokale.
Informasjonsinnholdet i dem er ikke lenger så tydelig knyttet til
fysiske gjenstander. Et elektronisk dokument lagret ett sted, er
samtidig tilgjengelig for all verdens brukere og oppfattes ikke som en
fysisk gjenstand på linje med programpakker eller trykksaker. Det er
grunn til å stille spørsmål om konsekvensene for bibliotekene samt å
nyansere problemstillingene. Svaret på det første spørsmålet
ovenfor er: Ja, det er fortsatt behov for biblioteklokaler.
 
 Bibliotekene har for flere tiår siden startet utviklingen av sine
elektroniske hjelpemidler, men det er langt frem til at all informasjon
er tilgjengelig over elektroniske nettverk. Et mer relevant spørsmål er
dette: Hvilke konsekvenser har nye tjenesteformer for størrelse og
innredning av biblioteklokaler?
 
 Det fullstendig digitale biblioteket som gjør alle dokumenter i fysiske
formater overflødige, ligger kanskje langt inn i fremtiden, og det er
ikke teknologien som er begrensningen. Utviklingen frem mot et slikt
bibliotek startet for flere tiår siden, men den er ressurskrevende, og
rettighetsproblematikken setter også grenser.
Informasjonsteknologien har effektivisert interne rutiner og gjorde det
mulig å bygge opp elektroniske kataloger for bøker og alle andre
dokumenttyper som finnes i moderne bibliotek. Arbeidet med å gjøre
informasjonen tilgjengelig i elektroniske formater er ikke lenger i en
eksperimentfase, selv om det foreløpig er et begrenset antall
dokumenter som er tilgjengelig i slike formater. Nettbaserte
informasjonskilder og tradisjonelle bibliotekdokumenter brukes om
hverandre, og nye biblioteklokaler må planlegges slik at de oppfyller
de krav som gjelder både nye og tradisjonelle dokumenttyper.
Samlingene av trykt materiale kan fortsatt vokse, men det forventes
at veksten i elektroniske medier blir eksplosiv. For bibliotekene blir
det fortsatt behov for brukerplasser for trykt materiale og andre

 Norske fag- og forskningsbibliotek har disse samlingene (1997):
 
• 17,9 millioner bind bøker og seriepublikasjoner
• 1,7 millioner mikroformer
• 1,2 millioner grafisk og kartografisk materiale
• 522.000 AV-dokumenter
• 328.000 musikalier
• 106.000 manuskripter
• 17.400 elektroniske dokumenter (fysiske enheter)
 
 Samlingene oppbevares på godt over 500 hyllekilometer.
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fysiske dokumentformater. Aktuelle problemstillinger er om
brukerplassene for tradisjonelle og elektroniske medier skal
integreres eller holdes atskilt, og hvilken fordeling en bør velge hvis
en finner det praktisk å skille mellom slike brukerplasser.
Elektroniske dokumenter krever ikke store lagringsarealer som
tradisjonelle dokumenttyper, men behovet for bruksareal reduseres
ikke.
 
 HVORDAN FINNE INFORMASJONEN?
 
 I 1998 var godt over 6 millioner bind registrert i elektroniske
kataloger av de 18 millioner bind som fantes i norske fag- og
forskningsbibliotek. En rekke bibliotek har elektroniske kataloger for
hele sin samling, men fortsatt må en del eldre kortkataloger brukes
for deler av egne samlinger. Konvertering av kortkataloger er
ressurskrevende, og det er lite sannsynlig at alle dokumenter i
norske fag- og forskningsbibliotek blir registrert i elektroniske
kataloger i nær fremtid.
 
 Bibliografiske hjelpemidler er i stor utstrekning tilgjengelig over
nettverkene. Enkelte viktige elektroniske databaser er fritt
tilgjengelig for alle, men flesteparten av disse verktøyene kan kun
brukes mot individuell betaling eller gjennom fellesavtaler. Denne
utviklingen gjør det mulig å få mange bibliotektjenester over
nettverkene, men fortsatt vil mange brukere ha behov for veiledning
og direkte kontakt med personalet i fag- og forskningsbibliotekene.
Denne kontakten vil normalt foregå i et biblioteklokale hvor en har
tilgang til flest mulige former for informasjonskilder. En viktig
informasjonskilde er personalet som kan veilede og bruke sin
praktiske søkeerfaring i samspill med brukernes fagkunnskap.
Derved blir biblioteklokalet også en møteplass for mennesker. Det
digitale biblioteket er i prinsippet tilgjengelig overalt hvor det finnes
teknisk utstyr, men noen av begrensningene er mangel på direkte
kommunikasjonen ansikt til ansikt og tilgang til de
informasjonskildene som ennå ikke er blitt en del av det digitale
biblioteket.
 
 Tilgangen til søkeverktøy har blitt bedre for alle brukere. Biblioteket
måtte gi veiledning og søkestøtte ved bruk av kortkatalogene.
Behovet for profesjonell veiledning er kanskje ikke blitt mindre med
muligheten til å søke i nasjonale og internasjonale bibliotekkataloger
og en rekke andre former for databaser med referanser eller
dokumenter i elektroniske formater. Mange har erfart problemet som
oppstår når en ved søk får mange treff, men ikke lett kan finne den
relevante informasjonen i en stor mengde dokumenter. Søkeerfaring
og kompetanse i informasjonsvitenskap er det bidrag
bibliotekpersonalet kan gi til brukere som oppdager problemet med å
finne relevant kunnskap på nettverkene på tross av en stor mengde
referanser til litteratur eller direkte til elektroniske dokumenter.
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Kunnskap blir ikke nødvendigvis lettere tilgjengelig når tilbudet i form
av antall referanser fra databaser og søkemaskiner blir
overveldende.
 
 ELEKTRONISK OG PAPIRBASERT INFORMASJON
 
 Fortsatt er det bare en begrenset del av litteraturen som er
tilgjengelig i elektroniske formater. Det er mange uløste
rettighetsproblemer som knytter seg til bruken av elektronisk
informasjon, og foreløpig vet en heller ikke nok om de økonomiske
konsekvenser: Vil elektronisk informasjon bli billigere eller dyrere
enn tradisjonelle bibliotektjenester? Eldre tekster gjøres tilgjengelig i
elektroniske formater, men kanskje ikke som tekstkritiske
kommentarutgaver. Nyere litteratur kan ikke fritt konverteres til
elektronisk format. En får adgang til elektroniske fulltekstbaser som
en tjeneste, men en får ikke nødvendigvis rett til å lagre disse
tekstene hvis bruksavtalen opphører.
 
 En annen problemstilling er forholdet mellom den informasjon som er
lett å lese på en skjerm, og den informasjon som brukeren vil ha på
papir. Erfaringsmessig resulterer mye av den elektroniske
informasjonen i papirdokumenter. Hva vil det koste å skrive ut slike
papireksemplarer, og hva vil det koste for hver bruker å få samtykke
fra rettighetshaver til å lage slike individuelle eksemplarer? Det
finnes ingen sikre prognoser om kostnadsutviklingen for elektronisk
informasjon, men det er ikke nødvendigvis slik at utgiftene som
knytter seg til det elektroniske informasjonsinnholdet, vil falle like
raskt som prisene på elektronisk utstyr.
 
 For fag- og forskningsbibliotekene er konsekvensen at en inntil
videre må beholde papirbaserte dokumenter og andre
dokumenttyper knyttet til fysiske lagringsformater samtidig som en
satser på kjøp av nye elektroniske tjenester. Biblioteklokalet må ha
plass for nye tjenestetilbud, men disse elektroniske tjenestene frigjør
ikke nødvendigvis plass brukt til tradisjonelle bibliotektilbud.
 
 
 NYE KRAV TIL BRUKERPLASSER
 
 Brukerplasser som planlegges, må ta hensyn til
informasjonsteknologien. For mange brukerplasser vil det tekniske
utstyret som er nødvendig for å få adgang til elektroniske
dokumenter eller til andre dokumentformater som krever særskilt
utstyr for lesning, være det primære. For slike brukerplasser er det
viktig med lysforhold og ergonomiske krav (nedsenket skjerm,
hvileposisjon for øyet, fleksibilitet i arbeidsstilling m.m.). Det er
aktuelt med plasser for gruppearbeid rundt en storskjerm. Andre
typer arbeidsplasser må gi mulighet for bruk av bærbart utstyr og
tilkobling til nettverk. Et mindre antall brukerplasser vil bli utstyrt for
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mikroformer og AV-dokumenter. Et lite antall tradisjonelle
leseplasser uten noe teknisk utstyr eller nettverkskontakter kan tilbys
brukere som skal ha adgang til materiale som er spesielt verdifullt,
eller som av konserveringshensyn må behandles med forsiktighet.
 
 Hovedproblemstilling biblioteksvirksomher
 

• Hvordan skal informasjon formidles ?
• Hvordan skal informasjon oppbevares ?

 
 Å sørge for at låntager raskt får den informasjon han søker er
primært en informasjons- og driftsteknisk utfordring, men med
sekundære vikninger for bygningsutformingen
 
 Å oppbevare informasjonen (bøker, tidsskrifter, film etc.) er både en
organisatorisk utfordring, en kommunikasjonsutfordring og en
bygningsteknisk utfordring.
 
• Informasjonsformidling og håndtering;
 
◊ Kataloger, bibliografier, referanselitteratur
◊ IT- og AC-hjelpemidler;BIBSYS, internett, CD-rom, databaser

 
• Informasjonslagring;
 
◊ Tidsskrifter/aviser.
◊ Bøker
◊ Manuskripter
◊ Kart og tegninger
◊ Mikrofilmarkiv
◊ multimedia; video, musikk
◊ IT; disketter, CD-rom mm
 
 
 Bibliotekenes oppgave har så langt vært:
 
• Oppbevaring av et stort mangfold av dokumenter.
• Gjøre den aktuelle kunnskapen tilgjengelig ved veiledning og

navigeringsverktøy gjennom det store mangfoldet.
• Et sted for folk der det er mulig å oppdage interessant kunnskap

uten at man søker den konkrete kunnskapen på forhånd.
• Et sted å treffe andre kunnskapssøkende personer (treffe

personer med felles eller utfyllende interesser).
• Et sted å være for å lese.
 
 
 Bibliotekstyper.
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• ulike bibliotekstyper
◊ Folkebibliotek, skolebibliotek, bedriftsbibliotek og

institusjonsbibliotek
 Fag- og forsknings-bibliotek
 

 (Beskriv de ulike typene, forskjeller, oppgaver )
 

 Biblioteket i forhold til øvrig virksomhet
 
◊ Biblioteket som eget selvstendig bygg
◊ Biblioteket som delfunksjon i bygget
◊ Avdelingsbibliotek
 
 (illustrasjoner)
 
 Brukergrupper/ansatte
 
 Fag- og forskningsbiblioteket henvender seg til studenter og
personale i sin respektive morinstitusjon, men også til eksterne
lånere.
 Biblioteket er tjent med en sentral beliggenhet både med hensyn til
lånere fra morinstitusjonen og eksterne lånere.
 
 Besøkende til bibliotekene er både personer med planlagt ærend og
personer med ledige pauser som benyttes til å "vrimle" inn i
biblioteket.
 
 Antall ansatte variere fra små avdelingsbibliotek med en til to
ansatte til de store hovedbibliotekene ved universitetene med opptil
et par hundre ansatte
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 Overordnede funksjonskrav,
 person- og materiellflyt
 
 

– publikum - studenter og forskere - som søker litteratur og
studieplass

– nye bøker, tidsskrifter mm eller litteratur på innlån som strømmer
gjennom biblioteket fra lasterampe/mottak, utpakking,
katalogisering til skranke eller hylleoppstilling.

– bøker og tidsskrifter på sin uendelige vandring mellom
hylleoppstilling, låntager og ekspedisjon/innlevering.

– ansatte på veg mellom arbeidssteder mm.
 
 
 
 

 utfordringer:
– korte og effektive kommunikasjonslinjer
– hindre støy og gjennomgang forbi studieplasser

mm.
– sikkerhet, kontroll

 
 
 
 
 (illustrasjoner)
 
 
 
 (boblediagram)
 
 
 
 (figurer;
◊ bokas gang,
◊ publikums gang etc.)
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 BIBLIOTEKETS
 ENKELTROM OG - FUNKSJONER
 
 FUNKSJONSOMRÅDER
 
 Bibliotekene kan ha flere ulike funksjonsområder. Dette er ikke
nødvendigvis adskilte rom, men kan organiseres som fysiske
områder med større eller mindre grad av overlapp. Eventuelt kan
flere funksjoner slås sammen. Et poeng for planlegging av
funksjonsområder er å ta i betraktning at behov endrer seg over tid:
Noen behov øker eller det kan oppstå nye, mens andre behov kan
minke eller kanskje forsvinne. Et bevist forhold til disse forhold ved
planlegging av funksjonsområder vil hjelpe lokalene til å overleve
som gode bibliotek over lengre tid.
 
 Vi har valgt å dele funksjonsområdene opp i fire hovedgrupper med
underdeling, dette er;
 
 A PUBLIKUMS- OG INFORMASJONSAREALER
 
 A1 Hovedinngang/inngangshall
 A2 Utstillingarealer
 A3 Skranke/publikumsekspedisjon
 A4 EDB Arbeidsstasjoner/søketerminaler
 A5 Referanselitteratur/kataloger
 A6 Ny tidsskrifter/aviser m/leseplasser
 A7 Studieplasser i samlingene
 A9 Grupperom, opplæringsrom, AV-rom mm
 A8 Kopi/printerrom mm
 
 B BOKSAMLINGER/MAGASINER
 
 B1 Åpne samlinger
 B2 Magasiner, lukkede samlinger
 B3 Spesialsamlinger
 
 C ADMINISTRASJON OG INTERNE FUNKSJONER
 
 C1 Skranke/ekspedisjon, interne funksjoner
 C2 Kontor for biblioteksleder
 C3 Forkontor adm.
 C4 Kontorer for universitetsbibliotekasrer/fagreferenter
 C5 Katalogiseringarbeidsplasser
 
 D ANDRE AREALER
 
 D1 Kopiering/innbinding/bokpleie
 D2 Lager/arkivfunksjoner
 D3 Post/utpakking
 D4 Møte-/spiserom
 D5 Personalrom, gard/WC
 D6 Publikums WC/Gard
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 D6 Tekniske rom/rom for bygningens drift
 

 

 A Publikums- og informasjonsarealer
 
 Under betegnelsen publikums- og informasjonsarealer er samlet
ulike funksjoner knyttet til informasjonssøk,
publikumsveiledning/utlån, utstilling etc. Arealene er i hovedsak
lokalisert og knyttet til inngangs- og skrankeområdet.
 
 Publikums- og informasjonsarealene skal understreke at biblioteket
er et sted hvor brukerne ønskes velkommen, hvor en kan få hjelp når
en ønsker det. Det er et sted hvor en også er velkommen til å bruke
informasjonsressursene på egen hånd.
 
 Det er samtidig nødvendig å tydeliggjøre at biblioteket er betjent og
overvåket område, og at en ikke kan ta materiale ut derfra som
“uregistrerte lån”.
 
 Publikums- og informasjonsarealene er både kommunikasjons- og
vrimlearealer, utstillingsarealer, arbeidsplasser for publikum, og
arealer der bibliotekspersonalet gir direkte service til brukeren.
 
  (Illustrasjon)
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 A1 HOVEDINNGANG/INNGANGSHALL

 
 Hovedinngangen må gis en plassering og utforming som
markerer og tydeliggjør denne.
 
 Det må etableres vindfang/klimasluse i forbindelse med
inngangen dersom biblioteket har direkte adkomst utenfra.
 Inngangen bør være godt overdekket og klimabeskyttet.
 
 Dersom biblioteket vender mot åpent vrimle./fellesareal bør
det tilsvarende etableres sluse som skjermer biblioteket for
støy fra dette arealet.
 
 Ved inngangen plasseres innkastluke for innlevering av
lånemateriale (Åpning min. 10x40cm). Oppsamlingsboksen på
innsiden må få en utforming som hindrer opphopning av bøker
ved innkastet.
 
 Biblioteket skal ha trinnfri adkomst tilrettelagt for
bevegelseshemmede.
 
 Ved større biblioteker eller der biblioteket har felles inngang
med andre funksjoner, vil det ofte være en egen avdelt
inngangshall.
 
 Der det er knyttet funksjoner til biblioteket som har spesielle
brukerfunksjoner eller krav til andre åpningstider enn selve
biblioteket, må disse plasseres utenfor kontrollslusen til selve
biblioteksarealet. Slike funksjoner kan være eksterne
lesesaler, klasserom og møterom, bokhandel, kafeteria,
museum mm.
 Ved større biblioteker vil det være ønskelig med direkte
kommunikasjon også til biblioteksadministrasjonen utenom
kontrollpunktet.
 
 I tilknytning til inngangshallen bør det også etableres
publikums-WC  og garderober.
 
 Inngangssonen må få en oversiktlig utforming, og være
romslig nok til å gi god orientering.
 
 God skilting er viktig. Ved inngangen bør det plasseres en
oversikts-/orienteringsplan som viser bibliotekets og
hovedfunksjoner og samlingenes inndeling og lokalisering.
 
 Beklageligvis er det nødvendig med tyverisikring i biblioteker.
Dette løses ved en elektronisk portal som låner må passere
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på vei ut fra selve biblioteket. Portalen gir alarm dersom
eventuelle bøker ikke er kvittert ut som utlån.
 Alarmport kan vike forstyrrende på datautstyr som står mindre
enn 1½ til 2 meter unna.
 

 
  A2 UTSTILLING/INFORMASJON

 
 En del av bibliotekets sentrale arealer bør vurderes til bruk for
temabaserte utstillinger. Dette kan være utstillinger i tråd med
ukentlige aktuelle undervisningstema.
 Utstillingen kan også være en “markedsplass” for profilering
av utdanninger.
 Aktuelle nye boktitler, eller litteratur innen spesielle tema kan
profileres i boktårn m/utstillingshyller.
 
 Utstillingen kan være integrert i bygningsutformingen som
nisjer i vegg/trappehall, som plansjer på veggfelt og/eller
presentert i egne utstillingmontere, boktårn, frittstående
skjermvegger/plansjesystemer etc.
 
 Arealet kan integreres i generelle kommunikasjonsarealer i
inngangshall eller i info/referanseområdet, eller utformes som
et eget definert areal som et utstillingsrom.
 
 

 A3 SKRANKE - UTLÅNSEKSPEDISJON - VEILEDNING.
 

 Skranken med utlånsekspedisjon er den første funksjonen en
møter etter å ha passert  kontrollslusen på veg inn.
 I tillegg til låne- og publikumsfunksjonene fungerer skranken
også som kontrollpost for tyverialarm.
 Publikum må sluses slik at de passerer skranken på veg ut.
 
 Arealet i utlånsekspedisjonen kan grovt deles i en ekstern del
rettet mot publikum, og en intern del med sortering og
fordelingsplass samt kontorer.
 
 Under dette punktet beskrives de publikumsrettede
funksjonene knyttet i hovedsak til selve skrankearealet.
 
 I det interne arealet må det være plass til innleverte og
reserverte bøker, bokvogner, plass for sortering, AV-materiell,
div.maskiner; fax, kopi, PC/printer.
 Kontorfunksjonene og “baktjenesten” er nærmere beskrevet
under pkt. C, arbeidsplasser.
 

 
 

 (illustrasjon
utstillingsmotere etc.)

 Skranke
 -  dimensjonerings- og møbleringsmål:
 
 Vanlige høydemål er henholdsvis 75 og 95 cm.
 Vanlig dybde på skranken er 60 cm.
 Det kan være nyttig med gjennomgående
“veskestøtte” på skrankens forplate. Skrankens
lengde og utforming vil variere fra bibliotek til
bibliotek.
 Det er vanlig å regne 120cm pr. arbeidsplass +
maskin/lavlesningareal.
 Som et minimum for samlet skrankelengde bør
regnes 3 meter ved de minste bibliotekene.

 
 Passasjen foran skranken må sikre god plass for
publikum som blir ekspedert og også hensynta
evt. kødannelse.
 Lyloff (1984) anbefaler min. 3 meter fritt
golvareal foran skranken.
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 Hovedvirksomhet:
 
• Innlevering/retur av lånt materiale
• Registrering av lån over skranke (bøker som publikum selv
henter i de åpne samlingene) + utlevering av lesesalslån
(bøker som publikum har bestilt fra lukkede samlinger)
• Nytt utlån av returnerte bøker som er reservert ny låner.
• Generell service og informasjon om biblioteket og
veiledning i søk i elektroniske bibliotekkataloger, som for
eksempel BIBSYS, og andre PC-baserte søkeverktøy.
• Kontroll med hvem som går inn og ut.
 
 Kompletterende funksjoner:
 
• Registrering av materiale som er bestilt fra evt. lukkede
delene av samlingene.
• “Nærmagasin” for oppstilling av returer som skal stilles opp
igjen i magasin
• Betjening av fax i.f.m. fjernlån/innlån
 
 Referansetjeneste / innlån  svarer på henvendelser fra
publikum (også pr. brev, telefon, faks, e-post) og gir
veiledning i litteratursøking. Skaffer dokumenter som lån, kopi
eller online fra andre bibliotek i Norge eller verden forøvrig
 Bør ligge nær publikums-PC-ene som de skal veilede folk i å
bruke. Også nær lesesals- / referanselitteratur (se A4).
 
 Utlån / ekspedisjon må ha god oversikt over kontrollsluse og
nærliggende deler av lokalet.
 Her kommer publikum for å registrere den litteraturen de har
funnet i de åpne magasinene, levere bestillinger på
lesesalslån og reserverte bøker og for avhenting av innlånte
bøker. Må ha skjermete hyller bak for bestilt litteratur og
lesesalslån.
 
 Arbeidsplassene i skranke/utlån er i hovedsak disponert for
funksjoner, ikke for bestemte personer.
 
 Skranken er ikke bare en disk for utlevering og innlevering av
bøker. En like viktig funksjon er veilednings-aktiviteten.
Dessuten er det aktuelt med ekspedisjons- og
informasjonsaktivitet for andre tjenester enn de tradisjonelle
bibliotektjenestene (IT, informasjon, arkiv, o.s.v.)
 
 De ulike funksjonene i utlånsekspedisjonen er oftest samlet  i
én skranke.  Det er ingenting i veien for å skille de ulike
skrankefunksjonene slik at f.eks. referansetjeneste og innlån

 (illustrasjon skranke)
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samlokaliseres i én skranke og utlån/ekspedisjon samles i en
annen.
 
 Det kan også være formålstjenlig å erstatte den tradisjonelle
utlånsskranken med "øyer" nær arbeidsstasjoner for
publikumssøk, boksamling, utstillingsareal etc
 
 Størrelsen på låneekspedisjonen vil variere alt etter hvor
omfattende hovedvirksomheten er. Antall samtidige
arbeidsplasser ved disken vil variere fra bibliotek til bibliotek.
 
 Disken må få en utforming slik at enkeltenhetene lett kan
omdisponeres.  Skranken skal romme både nødvendige
arbeidsflater, oppbevaringsplass og plass til PC,
avlesningsutstyr, telefon og annet teknisk utstyr.
 
 Det må tas hensyn til fremføring av el- og teletekniske
føringer. Dette må skje fra gulv eller tak der
skrankefunksjonen ikke er knyttet direkte til veggarealer.
 
 Skankeutformingen må ta ergonomiske hensyn også med
tanke på strekkodelesing og skjermplassering. Det er tungt å
løfte og forflytte bøker.
 
 Det er vanlig å variere diskhøyden med områder både for
stående og sittende arbeid. Enkelte skrankeløsninger har
utforming med fleksibel høydejustering.
 
 Plassering:
 Ved hovedinngang/kontrollsluse.
 Fra skranken må det være korte avstander til
referansesamling og søketerminaler. Fra bakarealet må det
være lett adkomst til kontorarealer og rom for “indre tjeneste”

  (illustrasjon
 plan skrankeområde/inngangsituasjon/referanse/kopiering mm
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A4 EDB ARBEIDSSTASJONER, SØKETERMINALER
 
 Søketerminaler, CD-rom- og nettverksterminaler blir stadig
mer etterspurt av biblioteksbrukere. I de elektroniske
bibliotekkatalogene søker publikum etter litteratur som finnes i
bibliotekets egen samling, og felleskataloger gir informasjon
om litteratur i andre norske og utenlandske bibliotek.
 
 En plassering av disse som gjør det naturlig for lånere å først
oppsøke arbeidsstasjonene, før bemannede ekspedisjoner, vil
avlaste personalet for unødvendige spørsmål.
 
 Utforming av disse bør planlegges under forutsetning av:
• Invitasjon til ibruktaging
• Ergonomisk riktig utforming
• Estetisk innpasning til omgivelsene
 
 Det må tas stilling til om arbeidsplassene kun skal brukes til
søk i katalog- og referansedatabaser, eller om de også skal
kunne brukes som arbeidsplass for oppgaver som krever mer
tid. Oppslag i katalog- og referansedatabaser krever for den
enkelte låner en arbeidstid på 3 - 20 minutter mens for
eksempel søk på Internett og lesning av elektroniske
dokumenter krever vesentlig lenger arbeidstid.
 En mulig løsning kan være å plassere arbeidstasjoner for
lengre arbeidsøkter i grupperom, i tilknytning til lesesaler, i
nærhet til boksamlinger eller evt. i egne rom.
 Ledninger og oppkoblinger skjult,
 
 
 Plassering: Nær referansetjenesten som bl.a. skal veilede folk
i oppslag.

 

 EDB arbeidsstasjoner,
 dimensjonerings- og møbleringsmål:
 
 Det er mange ulike møbelvarianter i handelen,
både tradisjonelle rektangulære terminalbord og
mer sammensatte former som sirkelsegmenter,
mangekanter etc. som kan gi mange
sammenstillingsvarianter.
 
 Terminalbordene kan stilles opp enkeltvist, rygg
mot rygg eller i grupper som sirkelformer,
mangekanter eller på rekke.
 
 Mange bord har regulerbar høyde, slik at samme
møbel både kan nyttes som ståterminal og til
sittende arbeid.
 
 Dimensjoneringsmål 2,7 - 3 m3 pr. plass inkl.
kommunikasjonsareal
 
 
 (illustrasjoner ulike bordutforminger og
dimensjoner)

 (illustrasjon)
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 A5 REFERANSEAREAL
 
 Referansearealet må planlegges for en kombinasjon av
hjelpemidler basert på ny informasjonsteknologi og
tradisjonelle hjelpemidler.
 
 Her vil en plassere litteratur til oppslag og
dokumentasjonsinnhenting for publikum, og denne samlingen
vil også være et hjelpemiddel for dem som betjener
referansepunktet og gir publikumsveiledning.

 
 Referansesamlingen omfatter bibliografier, oppslagsverk m.m.
Samlingen skal stå slik at den er tilgjengelig for publikum ved
skrankeområdet. Hylleoppstillingen skal være romslig og luftig
med tilknyttede leseplasser.Dette er litteratur til oppslag og
dokumentasjonsinnhenting for publikum, og hjelpemiddel i
samme arbeid for de som betjener referansepunktet og gir
publikumsveiledning.
 
 Romslig og luftig hylleoppstilling med tilknyttede leseplasser .
 
 
 Kataloger/leseapparater for mikrofice
 
 Før EDB-tidsalderen var manuelle katalogkort den vanligste
registreringsmåten for litteraturen. I de fleste bibliotek er nå
størsteparten av litteraturen omkatalogisert og lagt inn i
BIBSYS-systemet som er et EBD-basert søke og
katalogiseringsverktøy. BIBSYS er nå også tilgjengelig via
internett.
 
 
 
 Referanse- og leseplasser / PC
 
 Det må etableres lese- og arbeidsplasser i forbindelse med
referansesamlingen med mulighet for oppkobling av egen PC.
Dette er arbeidsplasser som er beregnet for lengre opphold
enn plasser ved oppslags-pc-er.
 
 Dimensjonerende mål for arbeidsplasser og arbeidsbord se
pkt. A7 studieplasser i samlingene
 

 Møblerings- og dimensjoneringsmål:
 
 Vanlig hylledybde ca 30 cm.
 Hylleavstand 32,5 cm.
 Reoler med kun 4 hyller i høyden. (h ca 1,82
cm)
 Nederste hylle ca 30 cm over gulv.
 ca 33 bind + 25% tilvekst pr. hylle.
 

 Dimensjonerings- og Møbleringsmål:
 
 Katalogskap: Dybde 40-45 cm.
 Lengde (4 skuffer) 70 cm.
 Møbelhøyde med 4 skuffer i høyden: ca 110-
120 cm (inkl. stativ 65-70 cm).
 Katalogskap kan møbleres både ensidig og
dobbeltsidig (rygg mot rygg).
 Plassbehov: ca 1,5 m2 pr. skap + 1,5 m2
forplass.
 
 Katalogbord: Platemål ved 4 sitteplasser:
130x180 cm.
 Katalogkort kan også leses i microfiche-format.
 Leseapparater microfiche plasseres på vanlige
arbeidsbord ca 0,9 x 0,6 m
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 A6  NYE TIDSSKRIFTER / AVISER m/LESEPLASSER
 

 I fag- og forskningsbibliotek er tidsskrifter en betydelig del av
kunnskapssamlingen. I tidsskriftavdelingen skjer det hyppig
fornyelse av trykt informasjon.
 
 Lånere kommer til tidsskriftsavdelingen for å:
• søke etter konkrete artikler
• bla gjennom de siste utgaver for faglig orientering
• ta pause fra annen virksomhet ved å slappe av med lesing

av tidsskrifter, kanskje "flørte" litt med andre fagområder
enn sine egne.

 
 Utstillingsfunksjonen blir her mer fremtredende enn for
boksamlingen, idet denne avdelingen i enda større grad enn
boksamlingen kan betraktes som treffsted for beslektede fag.
 
 Normalt vil tidsskriftårganger som blir bundet inn eller samlet i
ulike former for tidsskriftbokser, bli oppstilt sammen med den
øvrige boksamlingen i åpne eller lukkede samlinger.
 
 Nye tidsskrifter inneholder informasjon som vanligvis ikke kan
gjenfinnes ved bruk av trykte eller elektroniske
informasjonskilder. Derfor er det nødvendig at biblioteket
eksponerer disse på en “salgsfremmende” måte.
 For at denne informasjonen skal bli tilgjengelig, krever derfor
oppstilling av tidsskrifthefter vesentlig mer areal enn den
kompakte lagring av informasjon i vanlige bokhyller.
 
 Nye tidsskrifter (siste hefte) legges ut til gjennomsyn for
publikum. Vanligvis benyttes skråhyller for eksponering av
nye tidsskrifter og aviser.
 Siste årgang oppbevares normalt under skråhyllene.
 
 Plassering:
 I nærheten av kopirom for publikum. Helst noe skjermet for
støy fra referanse/skrankeområdet.
 
 I umiddelbar nærhet av oppstillingssystemet for løpende
tidsskrifter skal det være et tilstrekkelig antall leseplasser og
mulighet for å kopiere fra tidsskriftheftene.
 
 Det er viktig at en velger praktiske løsninger som prioriterer
dem som skal bruke tidsskriftene, og at plassene ikke gis en
utforming og plassering slik at de blir brukt  til ordinære lese-
og studieplasser.
 Noen arbeidsplasser ved bord, resten i stolgrupper.
 God belysning.

 
 
 
 Tidsskrifter
 - dimensjonerings- og møbleringsmål :

 
 En skråhylle gir vanligvis plass til ca 4,5
tidsskrifter pr. hylle (0,9 m). En vil kunne ha
opptil 5 skråhyller i høyden. Skråhyller bør
plasseres slik at de utgjør et oversiktlig hele
uten for mange oppdelinger i mindre enheter.
12 tidsskriftsamlere A4 pr. magasinhylle.
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 A7 STUDIEPLASSER I SAMLINGENE 
 

 Lese- og arbeidsplasser i og utenfor biblioteket skal dekke en
rekke forskjellige funksjoner i institusjonene hvor biblioteket er
plassert, og en bør derfor gjennomføre en analyse av hvilke
funksjoner disse skal dekke, hvor de skal plasseres og hvilken
ulike utforminger de skal ha.
 
 I undervisningsinstitusjonen bør det tilbys leseplasser med en
vesentlig lengre åpningstid enn den en normalt kan tilby i et
bibliotek med personalressurser som begrenser muligheten
for slik utvidet åpningstid. Det må vurderes nøye hvilket
supplerende referansemateriale som kan tilbys i lokaler med
minimal kontroll.
 
 Studieplasser utenfor biblioteket vil primært bli brukt i
undervisningsinstitusjonen til egne bøker og
bibliotekmateriale som er utlånt på ordinær måte, ikke
referansmateriale og lesesalslitteratur som ikke er til vanlig
utlån.
 
 Store lesesaler med identisk utformede leseplasser kan ofte
være uhensiktsmessige for brukerne, og gjør det vanskelig å
sikre støydemping. Enkelte brukere foretrekker visuell kontakt
med andre brukere og muligheten for å observere at andre er
i arbeid, for å konsentrere seg om eget arbeid. Andre brukere
foretrekker mer isolerte arbeidsplasser for å oppnå det
samme. Noen vil velge forskjellige typer leseplasser på ulike
tidspunkt. Utformingen av leseplasser bør så langt det er
praktisk mulig ta hensyn til slike påregnelige
brukerpreferanser.
 
 Leseplasser i biblioteket skal primært brukes i forbindelse
med materiale som oppbevares i biblioteket, og som har
begrenset utlån. Slike plasser vil normalt bare være
tilgjengelig i blibliotekets åpningstid.
 
 Plassene bør være jevnt fordelt i alle åpne samlinger.
 
 Noen studieplasser utrustes med PC for søk og oppslag i
databaser. På alle andre studieplasser bør også være
mulighet for oppkobling av egen PC.

 
 Studieplassene i samlingene forutsetter at virksomhetene der
ikke er støyende på en måte som distraherer andre brukere.
 

 Studieplasser,
 - dimensjonering- og møbleringsmål:
 
 Arbeidsflaten for en individuell bruker skal
være tilstrekkelig til at en på samme tid kan
ha oppslått én bok med flate 30 x 45 cm, én
ringperm med flate 31,5 x 53,5 cm, én
notatblokk i A4-format (21 x 29,7 cm) og én
ordbok på 31,5 x 23 cm. Det skal dessuten
være rimelig avstillingsplass for annet
bibliotekmateriale som ikke brukes aktivt og
nødvendig skriveutstyr.
 
 Plass og mulighet for tilkombling for egen
bærbar PC er ønskelig.
 
 Arbeidsflaten må være min 80x120 cm for å
oppfylle disse kravene til utforming.
 
 Generelt dimensjoneringsmål
studiearbeidsplasser 2,3 - 3 m2 pr. arb.plass
inkl. kommuikasjonsarealer
 
 (illustrasjon vanlige borddimensjoner
m/kommunikasjonsarealer)
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 Det må stilles spesielle krav til skjerming og lyddemping for alt
utstyr som gjengir lyd.
 
 Både utviklingen mot multimedia hvor lyd kombineres med
andre fomer for informasjon, og endringer i de pedagogiske
opplegg hvor brukerne av ulike typer bibliotekmateriale har
behov for gruppearbeid, gir behov for egne tilrettelagte
arbeidsplasser slik at ikke aktiviteten her skal forstyrrer andre.
 Slike arbeidsplasser er beskrevet i pkt. A7.
 
 Leseplasser skal utformes på måter som fører til at arealet
med slike plasser blir brukt mest mulig aktivt. Når leseplasser
i en undervisningsinstitusjon ikke brukes i tilstrekkelig grad,
kan det henge sammen med støyproblemer, uhensiktsmessig
lyssetting eller at leseplassene ikke gir en tilstrekkelig
arbeidsflate for brukerne.
 
 Dersom det ikke er stor trafikk i biblioteket, vil et stort bord
med mulighet for at flere kan gruppere seg rundt det, gi en
fleksibel løsning med mulighet for å sammenligne et relativt
større antall publikasjoner enn dem det er plass for på en
individuell leseplass. Slike store arbeidsplasser øker
fleksibiliteten i biblioteket og gir mulighet både for flere
brukerplasser og bruk som krever store arbeidsflater.
 
 Leseplasser som er plassert slik at en kan akseptere støy fra
tastatur og harddisk skal utformes med egnet lys og
nødvendige kontakter for buk av bærbar privat datamaskin
med / eller uten tilkobling til nettverk. Forventet bruk av
elektronisk utstyr vil avgjøre hvordan slike arbeidsplasser skal
utformes. Når slikt utstyr bare brukes til kortere notater eller til
formidling av elektronisk tekst, kan det aksepteres at det
plasseres i samme høyde som bøker og notatblokker. Dersom
en regner med at elektronisk utstyr blir brukt til inntasting av
lengre tekstenheter eller til operasjoner som krever hyppig
respons fra bruker, vil det være nødvendig å utstyre
arbeidsplassen med en nedsenket flate eller en plate som kan
trekkes ut under arbeidsflaten. Slike arbeidsflater må være
xxx cm for å oppfylle kravene til ergonomisk utforming.
 
 Bibliotekets leseplasser må planlegges slik at en lett kan
endre et rimelig antall av dem slik at de egner seg for bruk til
multimedia. En del plasser må bli utstyrt med teknisk utstyr
som egner seg for de analoge og digitale lagringsmedier som
det er aktuelt å bruke i biblioteket.
 
 (illustrasjon)
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 A8 GRUPPEROM, OPPLÆRINGSROM, AV-ROM mm
 
 Grupperom
 
 Nyere pedagogiske metoder forutsetter økende bruk av
gruppearbeid for studentene i biblioteket.
 Aktiviteten krever enkel tilgang til bibliotekets samlinger og
ulike media.
 
 Antall rom og størrelsen på disse vil måtte variere fra bibliotek
til bibliotek.  Ordinærere grupperom kan suppleres med egne
spesialrom som PC-opplæringsrom, AV/Multimediarom,
lytterom mm.
 
 Opplæringsrom.
 
 PC-opplæringsrom både for brukere som skal lære å søke i
databaser (f.eks. BIBSYS), og til opplæring av ansatte ved
biblioteket i alle former for databehandling og søking.
 Brukeropplæring  har fått et helt nytt innhold etter innføring av
automatiserte bibliotekskataloger og økt bruk av PC, internett
og CD-rom.
 
 Nye pedagogiske metoder, slik som problembasert læring
(PBL), gir bibliotekene store utfordringer og vil kreve annen
utnyttelse av samlinger og lokaler og behovet for opplæring
øker.
 
 Biblioteklokalet må kunne fungere som et verksted for
læreprosessen i mange fag og i langt mindre grad som et
lager for faglitteratur, og en må gi bedre muligheter for
studentene til å arbeide der både individuelt og i grupper. Det
er nødvendig å legge større vekt på systematisk oppstilling og
god merking av emnegrupper. Individuelle arbeidsplasser må
suppleres med egnede tilbud for mindre grupper som for
eksempel grupperom og bord som gir plass for flere personer.
 
 Lytterom for avspilling av plater og CD-er.
 
 CD-er og LP-Plater.
 oppstilles i forbindelse med lytterommet. Disse er vanligvis
ikke til hjemlån. Bør være oppstilt skjermet for publikum, men i
nærområdet, slik at det er lett å finne frem for avspilling i AV-
rommet.
 
 
 

 (generelle dimensjoneringsmål, bordstørrelser
etc.)
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 Multimedia-/AV-rom
 
 TV/Video/multimedia-PCer kan samles i eget rom eller
kombineres med lytterom eller opplæringsrom.
 
 Filmfremvisning, kurs, fjernundervisning mm.
 Produksjoner og redigering av lyd, bilde, video
 
 Det bør være spesielt god sikring på alt materiale i disse
rommene, da utstyret her vil være spesielt utsatt for tyveri.
Adgangsbegrensning.
 God ventilasjon. PC-er produserer varme og lyd.
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  illustrasjoner, planer og dimensjoneringsmål ulike møterom, av-rom mm)
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 A9 KOPIROM/PRINTERROM, PUBLIKUM

 
 
 Det er behov for kopiering av sider fra bøker og artikler fra
tidsskrift. Dette utføres av lånere og av bibliotekets personell.
På grunn av støyende kopimaskiner legges denne funksjonen
gjerne i egne rom. I de samme rommene plasseres skrivere
for å kunne ta utskrift av digitalt lagret materiell.
 
 Det er også etterspørsel etter scanning fra bøker for å få
informasjonen på digitalt format. Dette kan også være aktuelt
ved direkte kobling til telefax eller elektronisk post.
 
 Funksjonen bør evt. deles i flere rom.
 Dette avhenger av hvor det åpne tidsskriftmagasinet blir
liggende.
 
 Det må være mulighet for publikumskopiering i Info-
/publikumsarealet med lett adkomst fra området hvor nye
tidsskrifter / aviser ligger utlagt (se A3).
 Rommet må være lydisolert. I samme arealet må det også
være plass til en dedisert skriver. Kortautomat  for
kopimaskinene bør plasseres i nærheten, men helst slik at
den kan sees fra en av arbeidsplassene i området.

 Det må også være mulighet for publikumskopieringsmulighet i
åpne samlinger (se B2).
 
 Min.størrelse 5 m2
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 B Boksamlinger/magasiner
 
 Åpne og lukkede samlinger/magasiner
 
 Tidligere var det vanlig ved universitetsbibliotekene at størsteparten
av samlingene stod i lukkede magasiner. Bibliotekspersonalet måtte
da hente bestilte bøker i magasinet.
 
 I dag åpnes større deler av samlingene opp for brukerne.
 Hensikten med systematisk oppstilling i åpne samlinger, er at
brukerne skal ha mulighet for å finne litteratur om samme emne på et
fysisk avgrenset område. Brukerne skal ha mulighet til å
sammenligne forskjellige publikasjoner om et enkelt emneområde,
og selv finne frem til det materialet som inneholder relevant
informasjon
 Dette endrer kravet til romslighet mellom reolene, og det totale
arealbehovet for samlingene øker.
 
 Siden åpne samlinger er mer plasskrevende, bør en her bare
plassere litteratur som det er ønskelig at brukerne får direkte adgang
til. Lukkede magasiner krever mindre areal, men det er samtidig mer
arbeidskrevende fordi litteratur må hentes av personalet, og
litteraturen blir bare tilgjengelig for brukerne gjennom søk i katalog.
 
 Det kan være flere grunner til at en velger å oppbevare deler av
samlingen i lukkede magasiner:
• samlingens verdi gjør at en må begrense den fysiske adgangen.
• samlinger med begrenset aktualitet og interesse.
• begrensede arealer gjør at en må velge andre

oppstillingssystemer enn åpen systematisk oppstilling.
 
 Det er viktig at en ved planleggingen av bibliotekbygg foretar en
konkret vurdering av fordelingene av litteratur mellom åpen og lukket
oppstilling
 
 Vurdering av fordelingen mellom åpent og lukket magasin må bygge
på kjennskap til bibliotekets samlinger og til bruksmønsteret i
brukerinstitusjonen som biblioteket er  tilknyttet.
 Både plasshensyn og andre forhold som f.eks. dekkedimensjonering
vil være avgjørende her.
 
 Generelle dimensjoneringskrav
 
 Bøker er tunge. Mens brukerarealene i et bibliotek, krever en
bæreevne som tilsvarer vanlig bolig- og kontorareal, vil
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oppstillingsarealene for bøker kreve en bæreevne i etasjedekket
som best kan sammenlignes med forhold i lager- og industrilokaler.
 Dette kan begrense fleksibiliteten i samlingene og tilgjengelige
arealer.
 
 En 90 cm fagreol med høyde ca 2,1 meter og 6 hyller i høyden fyllt
med bøker veier ca 1000 kg.
 Gjennomsnittlig dekkekapasitet i biblioteker er ca 700 kg/m2. Ved
kompakte rullearkiv nærmere 1500 kg/m2.
 kfr. ellers kap. XX, byggeteknikk.
 
 Åpen oppstilling krever avstand mellom hyllene slik at to personer
kan passere hverandre, min. 1 meter.
 Spesielle samlinger med stor brukerfrekvens bør ha romsligere
oppstilling, min 1,2 meter netto mellom hyllene.
 Mindre frekvente samlinger og samlinger hvor bare bibliotekets
ansatte har adgang kan tåle trangere oppstilling.  (0,7-0,8 meter
nettoareal mellom hyllene)
 
 I åpne samlinger i fag- og forskningsbibliotek kan det til
overslagsdimensjonering regnes ca 80 bind/m2.
 I magasinoppstilling ca 250 bind/m2
 Ved oppstilling i kompakte rullearkiv øker kapasiteten til ca 400
bind/m2.
 
 Hvordan en utnytter bygningsmodul og veggplass generelt har stor
betydning for kapasitetsutnyttelsen av arealet.
 Brannskap, kabelføringer eller andre tekniske innretninger som
plasseres ugunstig på “møbleringsvegger” kan ødelegge for
møbleringen. Lysbrytere og kanaler som plasseres for langt inn på
veggen kan lett ødelegge for en hel møbleringsmodul, og dermed gi
store utslag for plassutnyttelsen. Kanalføringer kan med fordel gå
vertikalt for å utnytte veggplassen bedre.
 
 Litteratur innen samme emne må stå samlet. Det kan normalt ikke
aksepteres at litteraturen oppstilles forskjellige steder i biblioteket
avhengig av format. Dette må det tas hensyn til ved valg av
hyllehøyder og -bredder.
 
 Tilvekst
 
 Det må i programmeringen legges inn tilvekstarealer.
 For fag- og forskningsbibliotek har det vært vanlig å regne en tilvekst
på ca 4% pr. år. Dette gir en dobling av boksamlingen etter ca 20 år.
 
 Tilvekst fordeler seg sjelden jevnt i en boksamling. Den praktiske
virkeligheten i biblioteket preges normalt av at enkelte områder
vokser raskere enn andre, eller at en må integrere nye
emneområder i den systematiske oppstillingen. I en samling med

 Åpne samlinger
 -møblerings- og dimensjoneringsmål:
 
 Hyllehøyde og avstand mellom hyllene etter
vanlig standard. (nettoavstand mellom hyller
helst 1- 1,2 meter, c/c 1,5 - 1,8 m) 4-6 hyller i
høyden.
 
 Lyloff (1984) opererer med et arealbehov på
15-16 m2 pr 1000 bind, dvs. 65 bind pr. m2
gulvflate. Metcalf (1986) opererer med høyere
antall bind i fagbibliotek men presiserer at
dette varierer på ulike fagområder. (RBT 78 s
12)
 
 Statsbygg operere med omregningsfaktor 5,4
hyllemeter pr. m2 ved hylleavstand 1,2  meter
og 6,1 hyllemeter pr. m2 gulvflate ved
hylleavstand 1 meter. (5 hyller i høyden)
 
 Hyllene er valigvis 225 eller 300 mm dype.
Hyllehøyden er som oftest regulerbar. Optimal
generell C/C hyllehøyde er 32 cm, som gir
plass til stående A4-format. Folianter trenger
større hyllehøyder. Vanlig hyllebredde er 90
cm.
 
 Optimal lende av hylleradene er fra 6-8
hylleenheter (5,4 -  7,2 meter) Dersom hyllene
bare har inngang fra én side bør hylleraden
reduseres til 4 enheter. (3,6 meter)
 
 Det bør være en minimumsavstand på 100 cm
mellom hyllene. Ved hyppig brukte samlinger
bør det beregnes 120 netooareal mellom
hyllene.
 Det er vanlig å regne 5 hyllehøyder i slike åpne
magasiner.
 
 En må regne med at det er plass til 5,4
hyllemeter / m² som angis i tabell xx (på grunn
av gangareal kan en regne med at ca  90 % av
oppstillingsarealet kan utnyttes til oppstilling).
 
 Det er forholdsvis lett å planlegge antall
hyllemeter i et åpent magasin. Men det er
vanskeligere å gi noe generalt svar på hvor stor
bindkapasitet en kan regne med.

 
 Tabell yy  kan brukes som et utgangspunkt for
å beregne hvor stor samling en kan plassere
hensiktsmessig i et areal. Mange fag- og
forskningsbibliotek vil kunne beregne sitt
arealbehov for åpent magasin ved å bruke de
oppgitte antall bind pr. hyllemeter.
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30.000 bind oppstilt systematisk etter disse prinsipper vil det være
mulig å absorbere en tilvekst ca. 5.000 bind før det blir nødvendig å
foreta en fullstendig reorganisering av samlingen.
 
 Praktisk erfaring fra bibliotek tilsier at en ikke kan utnytte vesentlig
mer enn ¾ av hyllelengden hvis en vil unngå unødvendig slitasje på
bøkene og rot med oppstillingen av bøkene. Det er nødvendig å
bruke 25 cm av hver hyllemeter på denne måten til spatium for å
unngå at det blir hyppige omflyttinger av hele boksamlingen.
 
 

 
 B  1 ÅPNE SAMLINGER 
 

 Oppstillingsmetoder
 
 Åpne samlinger vil i et fag- og forskningsbibliotek normalt ha
systematisk oppstilling av bøkene. Litteraturen kan stilles opp
etter forskjellige prinsipper som vil ha bygningsmessige
konsekvenser:
 
• Alfabetisk oppstilling ordnet etter forfatternavn eller tittel.
• Systematisk oppstilling ordnet etter klassifikasjonssystem
som gjør det mulig å stille litteratur med beslektet innhold
sammen.
• Løpende oppstilling basert på innkjøpsrekkefølge.
 
 I fag- og forskningsbibliotek vil alfabetisk oppstilling normalt
kun brukes for skjønnlitteratur. Systematisk oppstillilng kan
brukes både i åpne og lukkede magasiner.
 
 Ved alfabetisk og systematisk oppstilling må en regne med å
avsette tilstrekkelig buffertområder i hyllene (spatium) slik at
en aldri kan oppnå 100 % utnyttelse av hyllekapasiteten.
 
 Løpende oppstilling som gjør det mulig med ca. 95 %
utnyttelse av hyllekapasiteten vil vanligvis bare bli brukt i
lukkede magasiner eller i åpent magasin for litteratur uten
tilvekst og med lav bruksfrekvens (f.eks. en samling med
Stortingsforhandlinger, hvor tilvekst bare kan komme mot
slutten av en voluminøs rekke).
 
 En bokhylle skal aldri bli så godt utnyttet at det blir vanskelig
å ta bøker ut og inn på hyllen. Kompakt lagring betyr
unødvendig slitasje av bind, og en risikerer å ødelegge
bokbind ved å tillate overfylte hyller.
 
 Nedenfor er beregnet arealbehov for plass til hyllesystemer
og nødvendig trafikkareal mellom hyllerekkene. Adkomsten til
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disse hyllearealene er inkludert i disse arealene ved at en har
forutsatt at ca. 91 % av arealet kan utnyttes til oppstilling av
hyller. Denne kapasitetsberegningen kan aldri bli eksakt, og
en vil måtte foreta en helt konkret beregning på grunnlag av
det lokale som skal innredes til bibliotekformål, for å få en
eksakt beregning av slik lagringskapasitet.
 
 
 Det bør være plass til å passere en annen person uten at det
resulterer i kroppskontakt, og det bør også være mulig for en
bruker å bli stående mellom hyllerekkene når en bokvogn
skyves forbi.
 
 Normalt vil en for åpne magasiner velge netto hyllehøyde på
32,5 cm for å kunne stille opp publikasjoner i A4-format o.l.
sammen med den øvrige del av samlingene, slik at bare bøker
høyere enn 32,5 cm blir stilt opp på særskilt plass. Rent
unntaksvis kan en finne eksempler på bibliotek hvor den
vesentlige delen av samlingen kan plasseres med hyllehøyder
på 27,5 cm. (skjønnlitteratur)

 
 De arealmessige besparelser ved å skille mellom tre eller
flere bokhøyder i samlinger på mindre enn 100.000 bind, vil
normalt ikke forsvare en reduksjon i funksjonaliteten for et
åpent magasin.
 
 De fleste bibliotek vil bruke 5 hyllehøyder til oppstilling i åpne
magasiner, men en kan også bruke 6 hyllehøyder til
oppstilling av lite brukt materiale eller til bruk for materiale
hvor over 95 % av samlingen er bøker lavere enn 27,5 cm.
 
 I samlinger hvor det skal stilles opp mer enn 100.000 bind,
bør en vurdere å skille ut ulike bokformater ved oppstilling av
mindre brukt litteratur. I lukket magasin for lite brukt materiale
vil det også være ønskelig å vurdere å skille bokformater
dersom en dermed oppnår en mer kompakt oppstilling
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 Tabell xx.
 Byggmodul/ant. hyllemeter og bind pr. m2

 
 Bygg-
 modul
 (mm)

 ant.doble
reoler

 c/c mål
reoler
 (mm)

 netto
hylleavst
(mm)

 ant.
 reol-
meter

 ant.
 hyller

 ant.
 hm/m2

 ant.
 bind/m2

 m2 pr.
 1000
bind

 6000  2  3000  2500  18  5  2,5  50  20
 36m2      4  2  40  25
  3  2000  1500  27  5  3,75  75  13
      4  3  60  16,7
  4  1500  1000  36  6  6  120  8,3
      5  5  100  10
  5  1200  700  45  7  8,7  174  5,7
      6  7,5  150  6,7
      5  6,25  125  8
 6900  4  1725  1225  46,2  6  5,8  116  9
 47,6 m2      5  4,8  96  10,7
      4  3,8  74  13,5
  5  1380  880  58  7  8,5  168  5,9
      6  7,3  146  6,9
      5  6,1  122  8,2
  6  1150  650  69  7  10,1  202  4,8
      6  8,7  174  5,7
      5  7,2  144  6,8
 7200  3  2400  1900  35,4  5  3,4  68  14,7
 51,8 m2      4  2,7  54  18,5
  4  1800  1300  47,7  6  5,5  110  9,1
      5  4,6  92  10,8
      4  3,7  74  13,5
  5  1200  700  60  7  8,1  162  6,2
      6  6,9  138  7,2
      5  5,8  116  8,6
 7800  4  1950  1450  48,6  5  4  80  12,5
 60,8 m2      4  3,2  64  15,6
  5  1560  1060  61,2  5  5  100  10
      4  4  80  12,5
  6  1300  800  73,8  7  8,5  170  5,9
      6  7,3  146  6,8
      5  6  120  8,3
 8400  4  1680  1130  55,8  6  4,7  94  10,6
 70,5 m2      5  3,9  78  12,8
  5  1400  900  70,2  7  7  140  7,1
      6  5,9  118  8,5
      5  5  100  10
  6  1200  700  84,6  7  8,4  168  5,9
      6  7,2  144  6,9
      5  6  120  8,3

 
 
 I tabellen over er det i beregningseksempelet forutsatt oppstilling med én
tverrforbindelse pr. modulenhet. Minimum passasjebredde for tverrforbindelse er
satt til 1 meter. Dette utgjør et fradarag på 12-14% av brutto oppstillingsareal.
 Det er også innkalkulert fradrag for søylerekker i modulkryss.
 Nettomål mellom hyller forutsetter dobbeltreol med dybde ca 50 cm.
 
 For dimensjonering av antall bind pr.m2 i tabell over er benyttet 20 bind pr.
hyllemeter som utgangspunkt. (Thompson, 1984, erfaringstall for generell
faglitteratur) Det er da tatt hensyn til 25% spatium pr. hyllemeter. For spesifikk
korreksjon mot annen type litteratur kfr. tabell yy.
 
 BCI Norge opererer med generelle erfaringstall på 65 bind pr. m2  (15 m2 pr. 1000
bind) i folkebibliotek og 80 bind pr. m2 (12,5 m2 pr. 1000 bind) for åpne samlinger
i fagbibliotek. (forutsetter 33 bind + 30% tilvekst pr. hylle 0,9 m)
 Magasinoppstilling 250 bind/m2  (4 m2 pr. 1000 bind) og oppstilling i
rullearkiv/kompaktus 400 bind pr. m2 (2,5 mm2 pr. 1000 bind)
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 Tabell yy
 Hylleutnyttelse og hylledimensjoner i åpne samlinger
 
 Type bøker  ant.bind

pr.
hyllemeter

 hyllehøyde
 mm

 hylledybde
 mm

 merknader

 barnebøker  33-40  275  225-300  ¾ full hylle
 skjønnlitteratur  27  275  225  
 hist., samf.fag, økon.  23  275  225  
 teknisk litt., realfag  20  325  225-300  
 medisin  17  325  225-300  
 ref./oppslagsverk  20  325  300  
 juridisk litt.  14  275  225-300  
 innb.tidsskrifter  17  325  225-300  
 tidsskriftbokser  13  325  300  full hylle
 tidsskrifter, skråhylle  5  275  225  frontoppstilling

 
 Dimensjoneringstall for ant. bind pr. hyllemeter er hentet fra Thompson, Planning
and Design of Library Bildings,1984. Det er beregnet ¾ fulle hyller.
 
 Hyllehøyde 275 mm gir 6 hyller i reol med høyde ca 2,1 meter og 5 hyller i reol
med høyde ca 1,8 meter. Hyllehøyde 325 mm gir 5 hyller for reolhøyde 2,1 meter
og 4 hyller for reolhøyde 1,8 meter (ref.litteratur)
 Nederste hylle ca 30 cm over gulv.
 
 BCI Norge oppgir 33 bind+ 30% tilvekst for faglitt., referanselitteratur og
skjønlitteratur som dimensjoneringsmål pr. hylle 0,9 meter.
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 Kompletterende funksjoner:
• Kopierings- og datautskriftsmuligheter for publikum.
 Dette medfører støy, og må avskjermes, helst i eget rom. (Se

A6).
• Studieplasser og PC'er for oppslag i databaser for

publikum og ansatte.
 Muligheter for oppkobling av egen PC. Det kan være ønskelig

å holde oppstillingsarealet for bøker adskilt fra leseplassene.
Se pkt. XX  for en nærmere drøftelse av forskjellige typer av
leseplasser.  Det kan være hensiktsmessig å spre en del
individuelt utformede leseplasser slik at hyllene for litteratur
med relativt lav bruksfrekvens kan fungere som støydemping
mellom leseplassene. Det er imidlertid ikke tilrådelig å
kombinere leseplasser med oppstilling av hyppig brukt
litteratur.

 
• Tyverisikring
 Det må tas hensyn til at dette arealet ofte skal være åpent på

kveldstid med få personer på vakt.
 I områder hvor en skal benytte uerstattelig eller spesielt

kostbart materiale, bør leseplassene utformes slik at
brukerne vet at deres adferd blir overvåket.

 I slike områder skal personalet ha anledning til å overvåke
leseplasser bakfra eller fra siden.

 
 Plassering: Lett tilgjengelig fra hovedinngang. Nærhet til

Skranke/Informasjonsareal.
 Lett adkomst for ansatte til nærmagasin for returnert litteratur.

 
 
 

 (illustrasjon/data)
 



          Veileder for planlegging av lokaler for fag- og forskningsbibliotek

 

• 36

 
 
 B2 MAGASINER, LUKKEDE SAMLINGER
 
 

 Hovedfunksjon:
 Oppbevaring og sikring av bøker, tidsskrifter og annet
materiale som p.g.a. alder, sjeldenhet, fysisk tilstand eller lite
bruk ikke bør stå i åpne samlinger.
 
 Publikum har ikke direkte adgang til lukkede magasiner, men
kan ha mulighet for kontrollert adgang.
 Forøvrig må lånemateriell hentes av ansatte.
 
 Plassering i mobile reoler gir best utnytting av plassen.
 Det bør være plass til noe tilvekst  også i lukkede
magasiner.
 
 Spesielt verdifullt materiale må sikres i spesialrom  med eget
klimaanlegg og brannsikring.
 
 Plassering:
 Kan plasseres langt fra de fleste andre funksjoner, men god
tilgang for ansatte via heis og trapper.
 
 Klima:
 Kjølig, stabil temperatur og luftfuktighet. Ikke for sterkt lys.
 
 Arbeidsplasser:   
 PC-plasser til oppslag i elektroniske kataloger spredt i
magasinene.  Bord til oppslag/bøker, etc.
 
 
 PC-oppslagsplasser i saml./mag.
 
 Søkestasjoner til oppslag i databasen, mest for ansatte, men
også for publikum.
 Ikke dagslyskrav, men må ha god belysning.

 
 
 
 B3 SPESIALSAMLINGER
 
 

 Spesialsamlinger/Magasiner for ikke-boklig materiale
 
 Analoge lagringsmedier: mikromedia (mikrofilm / mikrofiche),
film, foto, video, kart, tegninger, noter.
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 Digitale lagringsmedier, elektromagnetiske medier, musikk,
andre medier.
 
 Kompakmagasiner, mikrofilmskap og kartskap har stor vekt
som kan begrense plassering av samlingene.
 
 
 Samlingspleie  
 
 Rom for reparasjon og pleie av samlingene.
 Spesielle krav til klima og luftkvalitet.

 
 
 

 Henvisning til ISO 11799:1999, evtunder kap.
om tekniske krav

 Mer utfyllende tekst, få fram forskjellen på et internt
bokbinderi, konservatorverksted og plass for enkelt
utstyr for bokpleie som nødhjelp.
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 C Arbeidsplasser
 
 Arbeidsoppgaver for de ansatte:
 
 
• Publikumsrettede oppgaver
 
 Veiledning og hjelp til brukerne, utlån, innlån av litteratur.
Tilrettelegging og opplæring i bruk  av kataloger og databaser for
litteratursøking.
 
• Samlingsrettede oppgaver
 
 Til de samlingsrettede oppgavene hører litteraturvalg,
innkjøpsfunksjoner, katalogisering, emneregistrering, bokpleie samt
magasinering av litteratur i de ulike fagsammenheng.
 
• Administrasjon/Tekniske tjenester
 
 Personal- og økonomiadm.,  posttjenester, rekvisita, EDB/drift,
kopiering/fax/reprotjenester/ scanning mm.
 
• Velferdsfunksjoner

Lunsjrom for ansatte. garderober, toaletter,  evt. hvilerom (Kap. D)

GENERELT

Arbeidsarealet for bibliotekansatte er det området hvor de interne
arbeidsprosessene i biblioteket utføres.
Mye av det arbeidet som kreves for å bygge opp og vedlikeholde et
bibliotek, er interne arbeidsprosesser.

Erfaringen viser at dette interne arbeidet kan utføres mest effektivt
når det ikke til stadighet avbrytes av andre gjøremål i biblioteket.

Selv i bibliotek med bare én ansatt vil det være fordelaktig at en
skiller de interne arbeidsprosessene fra de eksterne, service-
orienterte arbeidsprosessene.

Bibliotekaren skal med andre ord ikke behøve å omorganisere noe
av det som rent fysisk befinner seg på arbeidsplassen for interne
prosesser, for å utføre de eksterne, service-orienterte oppgaver,
som alltid vil bli gitt prioritet i biblioteket
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Derfor må det i tillegg til skrankearealer være egne tilrettelagte
arbeidsplasser for interne arbeidsfunksjoner.

Om kontorarbeidsplasser generelt:

En bibliotekararbeidsplass vil skille seg fra andre tradisjonelle
kontorarbeidsplasser ved at det stilles noe større krav til fysisk rom.
Det er behov for oppstillingsplass for bøker og tidsskrifthefter som
skal behandles, og det er nødvendig å ha plass for en bokvogn i
tilknytning til arbeidsplassen

Kontorer møbleres forøvrig med tradisjonell kontorinnredning.
Alle arbeidsplasser forutsettes utstyrt med dataterminal.

Arbeidsplassen vil normalt være utstyrt med PC. En må fortsatt
regne med at det for endel vil være behov også for skrivemaskin i
noen år fremover på grunn av blanketter o.l. som det kan være
vanskelig å behandle i elektroniske skrivere.

En må legge vekt på å vurdere arbeidsgangen i biblioteket slik at det
avsettes tilstrekkelig plass for oppstilling av litteratur ved innkjøp i et
særskilt areal eller i tilknytning til bibliotekar-arbeidsplassene.

Bibliotekenes personell har som tidligere nevnt utstrakt
publikumskontakt via utlånsskranke og veiledningspunkt. Men for
katalogiseringsarbeid og kontorarbeid er det behov for skjerming fra
publikumskontakt, og dermed kontorer.

Samtidig er det behov for kontakt / utsyn fra kontorene til
ekspedisjonssteder, for å muliggjøre en varierende arbeidssituasjon
og for å kunne gi avlastning i hektiske perioder.

For katalogiseringsarbeid etc. er det nødvendig å bringe boktraller
inn i kontorene, og kontorene må derfor dimensjoneres til disse.
For innlån trengs det god plass til traller ut og inn, hyller for
fremhentet litteratur og ferdigbehandlet materiale som skal videre til
forsendelse.

Aktuelle funksjoner er; fjernlån/innlån, katalogisering, konvertering,
arbeidsplasser for bokoppstillere etc

Antall spesialiserte funksjoner avhenger av bibliotekets størrelse og
hvulke spesialisete oppgaver biblioteket er tildelt.
(Hovedbibl./avdeling etc.)

Antall ansatte kan variere sterkt fra bibliotek til bibliotek. Delstillinger
er svært vanlig i bibliotekaryrket. Det kan derfor ofte være stor
forskjell på antall hele stillingshjemler og det antall personer som i
sum er tilknyttet biblioteket. Dette må det tas hensyn til ved
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organisering av arbeidsplassene. Temporær arbeidskraft som
praktikanter fra bibliotekskolen studenter som får en praksisperiode i
biblioteket har i perioder behov for en arbeidsplass i biblioteket.
Fleksibilitet med hensyn til organisasjonsmessige endringer bør
legges inn i planorganiseringen.

Planprinsipper, kombikontor, andre løsninger, utforming av
arbeidsplasser.

C1 SKRANKE / EKSPEDISJON, INTERNE FUNKSJONER

Om de publikumsrettede skrankefunksjonene og utformingen
av selve skranseken se A1.
Dette kapitlet tar i hovedsak for seg de interne funksjonene
knyttet til skrankearealet.

Skrankekontor(er)

Sorteringsrom, fordelingsrom og nærmagasin.

Rekvisita / Lager

Lokalt lagerrom for rekvisita som til enhver tid bør være på
avdelingen.
Plassering: Må ligge lett tilgjengelig fra interne
skrankearealer.

Nærmagasin 

For sortering og oppbevaring av bøker og annet materiale
som skal videre til oppstilling i åpne og lukkede magasiner.
Lett tilgang med traller fra utlånet. Lett tilgang videre til
magasinene og heis med traller. Hylleplass langs veggene.
Ikke tilgjengelig for publikum. 1 PC for oppslag (ikke fast
arbeidsplass).

 Post/Utpakking

I forbindelse med publikumsavd. må det være et areal for
utpakking og fordeling av post. I større bibliotek er det gjerne
et sentralt postmottak i tilleg i forbindelse med vareinngang.
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Rommet møbleres med arbeidsbord med noe hylleplass på
veggen bak.
Aktiviteten produserer endel støv .

C2 KONTOR BIBLIOTEKSLEDER

Kontor for administrativ leder for biblioteket..
Kontoret må ha plass både for vanlig
kontorarbeid/saksbehandling og
møtevirksomhet/representasjon.

Møbleres med møtebord og sittegruppe i tilleg til
kontorinnredning.

Plassering: Lett adkomst for besøkende / publikum, slik at de
ikke må gå gjennom de interne arealene..

C3 FORKONTOR ADM.

Arbeidsplass for kontorfunksjoner, tenkt som et (for-)kontor i
forbindelse med kontoret for biblioteklederen.

Administrering av rekvisita, intern/ekstern transport,
personalarb., kopiering, fax mm.

C4 KONTORER FOR UNIVERSITETSBIBL./FAGREFERENTER

Enkeltkontorer 12-15 m2

Disse stillingene har ingen spesiell tilknytning til avdelingens
administrasjon eller noe behov for samlokalisering med
denne.
Enkeltkontorer samlet  som en gruppe med et felles areal
utenfor med sittegruppe og tidsskriftleseplass mm.

Klassifisering og emneregistrering foregår hos fagreferentene.
Fagreferentene har ved siden av indre arbeid en eller flere
vakter i ref./skranke, og skal også kunne tilkalles til ref. på
kort varsel når det oppstår behov for referansetjenester innen
deres fag.

Beliggenhet: Lett tilgang til/fra utlånet/skranken.
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C5 KATALOGISERINGSARBEIDSPLASSER

Hovedfunksjon:
Katalogisering av bøker, tidsskrifter og annet materiale.
Arbeidet krever ro og konsentrasjon. Må være avskjermet fra
støy og trafikk.
Korrekturlesing. Opplæring.
Kontorarbeidsplasser gruppert rundt et fellesrom for
ventehyller, oppslagsverk, møtevirksomhet etc. (store bibl.)

Plass til hylller for oppstilling av litteratur til katalogisering, og
litteratur til korrektur.

Det må være plass til å kjøre traller mellom rommene, og fra/til
skrankeområdet.
Arbeidsplassene  må ha rommelige avlastningsmuligheter i
tillegg til PC og skriver. Det må være hylleplass til håndbøker,
etc.
Fra kontorene skal det være utgang til fellesrom, med plass til
oppstilling av ikke ferdigbehandlet litteratur. Dette rommet
skal også brukes til internt møterom.

Oppstillingsplass for litteratur til katalogisering 

Litteraturen plasseres i hyller i fellesrom for katalogavdeling.
Dette er litteratur som ikke er ferdig behandlet, eller som skal
korrekturleses.Her kan også felles oppslagsbøker plasseres.
Arealet kan også inneholde møtebord med plass til interne
møter.

Kompletterende funksjoner:  Adgang til fax- og kopimaskin.
(kan deles med andre, men innen rimelig nærhet)
Skriverrom atskilt fra avdelingen til utskrifter av korrektur,
strekkoder, m.m.

Plassering: Nærhet til fagreferent-kontorer, Utlånsavdeling,
Referansesamling, Bibliografier.
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D Andre arealer

Fellesbetegnelse på drifts- og støttefunksjoner i.f.m.
bibliotekets interne virksomhet.

D1  KOPIERING/INNBINDING

1. Kopiering. Dette er kopiering internt, og kopiering/faxing
av bestillinger fra eksterne lånere. Bør være skjermet p.g.a.
støy og varme.

Plass til kopimaskin og fax, plass til å legge
dokumenter/kopier.
Nærhet til Skranke/Fjernlån,  nærhet til Administrasjonen.

2. Innbinding.     

Kontorarbeidsplass(er) med PC
Plass til å legge ting utover, hylleplass for
midlertidig lagring av bøker. Innbindingsutstyr.

Må ha gode ventilasjonsmuligheter p.g.a. bruk av lim og andre
kjemikalier.

D 2  POST/UTPAKKING, M.M.
(også eget postutpakkingsrom v/skranke (B8))

Ved store biblioteker
Må ligge nær, eller med lett adgang fra/til vareleveringen.

Må ha kontorutstyr, skrivebord, PC, etc.  Bord til pakkepost.
Hylleplass til fordeling av post/bøker, etc.
Plass til traller.
Lett adgang til heis og trapper.

D3 PERSONALROM

PERSONALGARDEROBER / HVILEROM.

Delt i herre- og damegarderobe.
Beliggenhet: Ved personalinngangen.
Evt. eget hvilerom ved større bygg.

Funksjonskravene
tydeliggjøres
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.
PERSONALWC. 

A) Toaletter i tilknytning til herregarderobe og
damegarderobe og evt. dusjrom.

B) Toaletter (herre, dame og handikap) på hvert etasjeplan

C) Tilsvarende i tilknytning til lunsjrom dersom ikke i forb.
med  A) eller B)

D4 PUBLIKUMS WC/GARD.

Herre- dame og rullestolstoalett i forbindelse med
hovedinngangen. (Antall avhengig av byggets størrelse og
antall besøkende)

Skap for publikum som kan “leies” mens man er i bygningen.
Ytterklær og vesker plasseres her.

D5 MØTE- / LUNSJROM (dersom ikke felleskantine i bygget)

Gjerne kombinert med møterom og evt. oppdeling med
fleksibel vegg. Minikjøkken

D6 TEKNISKE ROM/BYGNINGENS DRIFT

   VENTILASJONSROM

   FYRROM

  TRAFO

  TAVLEROM

  RENGJØRINGSROM

(Funksjonene beskrives under kap. 3.1 - 3.4)

D7 KOMMUNIKASJONSAREALER

Antall innganger må reduseres til et minimum. Utgang fra selve
biblioteksarealene må sluses gjennom én kontrollert utgang.
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Bygningen må kunne sonedeles slik at funksjonelle områder selektivt
kan avlåses.

Bygningen må ha hovedkommunikasjonssystem slik at rommene kan
organiseres i funksjonelle grupper.

Publikumsarealene må være oversiktlige med tydelige
kommunikasjonslinjer.

HOVEDINNGANG

Vindfang. Støysluse. Kontroll.

HOVEDTRAPP/ÅPNE AREALER

Dersom publikumsarealene går over flere etasjer må det etableres
en bred åpen trapp som forbinder disse arealene. branntekniske
krav kan begrense muligheten for åpen kontakt mellom flere
etasjeplan.

BITRAPPER

Brannrømming og internforbindelser.
Trapper med tilgang fra publikumsarealer må ikke føre direkte ut
uten sikring/kontroll.

PUBLIKUMSHEIS(ER)

VAREHEIS

VAREMOTTAK

Rampe.
Med et rom innenfor til sentralt vare- / postmottak og henting.

PERSONALINNGANG

DIVERSE KOMMUNIKASJON
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Oversikt over
dimensjoneringsmål
Generelle planleggingsmål

Funksjonsmodul : f.eks. c/c hylleavstand

Konstruksjonsmodul: multippel av funksjonsmodul, f.eks. 6000 mm, 6900 mm, 7200 mm,
7800 mm, 8400 mm

Brutto/nettofaktor: Påslag på programmerte arealer for ytter- og innerveggsarealer,
korridorer, tekn. sjakter etc. For biblioteksbygg: 1,30-1,35
(forutsetter at både hovedfunksjoner og biarealer er programmert.)

Publikum/info

Innkastluke, bokinnlevering: fri åpning min. 10 x40 cm

Utstilling i samlingene: Ulike standardreoler og montere, boktårn, skjermvegger mm.
Utstillingslokale: Areal: 40-60 m².

Skranke

Skrankemål: min. 1,2 m for hver tjenestefunksjon + 0,6 m for hver maskin

minimum samla skrankelengde: 3,0 m
bredde min. 0,6 m

skranken kan deles opp i flere deler for innlevering, utlån og
veiledning.

høyder; sitteskranke: 0,75 m
              ståskranke:  0,95 m

Passasjebredde
foran skranke: 2,4-3,0 m

Reoltyper/mål

Reol, standardmål: Vanligvis 4, 5 eller 6 hyller i høyden.

Vanlige hyllehøyder:
ca 1,5 m, 1,8m  og 2,1 m

Fri hylleavstand: 275 og 325 mm
325 mm bør være generelt mål i åpne samlinger.

Hyllelengde: vanligvis 900mm, men andre lengdemål tilgjengelig f.eks.
750 mm.

Dybde varierende, f.eks. 225 og  300 mm

Nederste hylle ca 300 mm over gulv.

Hylle skal ha bokstopp i bakkant
og bokstøtter

Reol bør være forberedt for skilting og lamper.
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“Innrammet” reol med topphylle gir bedre fokusering og letter skilting.

Materialer: som oftest stålreoler  eller reoler med endeplate i tre og
hyller i stål.

bindkapasitet: varierer med type litteratur.
Dimensjoneringsmål forutsetter 2/3 fulle hyller. Faglitteratur: 20
bind/hyllemeter. I  folkebibliotek er det vanlig å regne 33
bind/hyllemeter.

1 hylle bør min. kunne bære 80 kg.
Reolfag 900 mm med 6 fylte hyller veier ca 1000 kg.

Reolavstander • lukkede samlinger/magasin, liten bruksfrekvens:
 Reolavstand c/c ca 1300mm,
 netto passasjemål ca 800mm.
 Kapasitet ca 7,5 hm/m2 ved 6 hyller
 (inkl. reduksjon for gangpassasjer)
• Åpne samlinger, normal bruksfrekvens:
 Reolavstand c/c ca 1500mm,
 netto passasjemål ca 1000mm.
 Kapasitet ca 5 hm/m2 ved 5 hyller
 (inkl. reduksjon for gangpassasjer)
• Åpne samlinger, stor bruksfrekvens:
 Reolavstand c/c ca 1700 mm. netto passasjemål ca 1200 mm.
 Kapasitet ca 4,5 hm/m2 ved 5 hyller
 (inkl. reduksjon for gangpassasjer)
• Referanselitteratur og tidsskriftreoler:
 Reolavstand c/c 2400-3000 mm, kombinert med leseplasser
 

 Kapasitet pr. reolmeter  Åpne samlinger (5 hyller i høyden):
 ca. 165 bind. pr. løpende meter reol.
 (33 bind pr. hyllemeter, forutsetter 2/3 full)
 
 Håndbøker/referanselitteratur (4 hyller i høyden): ca. 100-130 bd. pr.
løpende meter reol. (25-33 bind pr. hyllemeter)
 
 Tidsskrifter (4-5 hyller i høyden): ca. 20-25 pr. løpende meter reol.
 (4-5 tidsskrifter pr. hyllemeter)
 

 Tilvekst  I fag og forskningsbibliotek vanligvis 4% pr. år. Tilsvarer dobling etter
ca 20 år.
 

 Reollengder:  Ved frittstående oppstilling:
 ideell lengde 6 reolfag = 5400 mm
 maks. lengde 8 reolfag = 7200 mm
 ved adgang kun fra én side ,
 maks 4 reolfag = 3600 mm
 

 Referanselitteratur:  Vanligvis  4 hyller i høyden.
 Fri hylleavstand ca 32,5 cm
 

 Tidsskriftreol:  Høyder som som standardreolen, men forsynt med 4 - 6 skråhyller i
høyden.
 Netto hylleavstand 275mm
 Hylledybde 225mm
 4 - 5 tidsskrifter pr. 90 cm hylle (frontoppstilling)
 
 Innbundne tidsskriftårganger  oppstilles som faglitteratur, hyllehøyde
325 mm
 
 Tidsskriftsamlere:
 12 bokser pr. 900 mm hylle.
 

 Reol til lydbøker:  Høyde og lengde som standardreolen.
 Kun 4 hyller i høyden.
 Fri hylleavstand 32 cm, dybde 30 cm.

  
 Reol til storformater:  Høyde og lengde som standardreolen.

 Kun 4 hyller i høyden, dybde og fri hylleavstand: varierende.
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 Andre lagringsmedier:
 

 

 Kortkataloger:  Dybde : 40-45 cm.
 Lengde (pr. 6 skuffer): ca. |,00 m.
 Ferdigmøbler oftest 0,70 m (pr. 4 skuffer). Møbelhøyde med 4
skufferekker over hverandre: ca. 110-120 cm (herav stativ ca. 65-70
cm).
 
 Plassbehov: Ca. 1,5 m² pr. meter ensidig kartoteksmøbel pluss
(tilsvarende) forplass.
 
 Katalogbord:
 Platemål (ved 4 sitteplasser): 130 x 180 cm
 

 Arkivreoler:  Fri hylleavstand 40 cm, dybde 40 m.
  
 Avishyller:  Tilliggende innb. aviser:

 fri hylleavstand 25 cm, dybde 70 cm.
  
 Kunst:  Reoler, som til store formater (se ovenfor)

 Krybber finnes som lagervare i
 lengde 70-90 cm, dybde 40-50 cm.
 

 Av-materiale:  (i integrert materialoppstilling)
 Reoler som standardreolen, men med hylledybde 32 cm og fri
hylleavstand 325 mm
 
 

 Musikalier, noter, LP-plater, CD og
kasettrack, :

 Reol til musikalier: som standardreol.
 
 Krybber til LP-plater, CD-plater og MC-
 kasetter: lengde 70-90 cm, dybde 40-50 cm, krybbens bunn hevet ca.
55 cm over gulv.
 
 Kassereol til LP-plater: høyde som bibliotekets reoler forøvrig, 3 hyller
med fri hylleavstand 35 cm, dybde min. 30 cm.
 
 Bøylereol til magasinoppbevaring av LP-plater: Dim. som kassereolen.
 Max 3 "hyller" over hverandre
 
 Akseavstand krybber (og reoler): 3,00 m.
 Passasjebredder: Mellom krybberekker: 2,00-2,20 m, mellom reoler:
2,40-2,60 m Krybberekkens lengde: Ved frittstående oppstilling: max.
6,00 m.
 
 Kapasitet:
 
 Bøker og noter:
 ca. 165 bd. pr. løpende meter reol.
 65 bd. pr. m², tilsvarende ca. 16 m² pr. 1.000 bd.
 
 LP-plater i krybbe:
 ca. 165 stk. pr. løpende meter krybbe.
 ca 65 stk. pr. m², tilsvarende ca. 16 m² pr. 1.000 stk.
 
 LP-plater i bøylereol (magasin): ca. 330 stk. pr. løpende meter reol.
ca. 400 pr. m².
 
 LP-plater i kassereol
 ca. 130 pr. m², tilsvarende ca. 8 m² pr. 1.000 stk.
 
 CD-plater i krybbe:
 xx stk/lm
 
 MC-kassetter i krybbe:
 xx stk/lm
 
 

 Fonogrammer:  LP-plater diameter:
 17, 25 og 30 cm.
 
 MC-kassetter: 10 x 6,3 x 1 cm.
 
 Lydbok i standardomslag:
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 høyde ca. 24,5 cm, dybde ca. 28 cm.
 
 CD-plater : 14,2 x 12,4 c,

 Videokassetter:  Max. høyde 26 cm.
 

 Diasmapper:  (Ringbind til hylstre i A4-format):
 høyde 31 cm, dybde 25 cm.

 Diasmagasiner:  (Skuffer til bruk i fremviser):
 høyde med lokk ca. 6 cm, bredde 7 cm.
 

 Plakatmål:  Eksempelvis A0: 119 x 84 cm,
 A1: 60 x 84 cm.
 

 Arkivesker:  (Standardiserte): høyde 8 cm, bredde 25 cm, dybde 38 cm.
 

 Glassplatenegativer:  Alm. format 18 x 13 cm.
 Esker i tillegg: ca. 21 x 15 x 3 cm.
 

 Avisformater  Uinnbundne: ca. 60 x 40 cm
 (tabloid: ca. 40 x 30 cm).
 

 Protokoll-/folioformat:  Høyde over 35 cm.
 

  
  
  
 Studieplasser  

 
 Tidsskrifter/aviser  Sittegruppe m/lenestoler + bord m/stoler

 plassert i oppstillingsområdet:
 Avis- og tidsskriftleseplasser: 3 m² pr.plass.
 
 
 

 EDB/søketerminaler  Div. bordformater, rekt. ca 80x120 cm, trapesform for 6-
kantoppstilling, sirkelsegmenter etc.
 Dimensjoneringsmål 2,3 - 3 m2 pr. plass inkl. gangarealer
 

 Forskerceller  ca 8 m2 gulvflate
 
 Arbeids- og studielesebord:

 
 
 Platemål ca 80 x 120 cm.
 2,4 - 3 m2 pr. arbeidsplass inkl. gangareale
 

 Møterom/grupperom:  Gruppestudierom: min. 10 m² gulvflate (for 4
 personer). Deretter 2 m² pr. person.
 Romdybder: f.eks. 4,50 og 6,00 m gir hensiktsmessig utnyttelse
 Bordstørrelse (for 2 personer)
 Platemål: ca 80 x 150 cm
 

 Lytterom/AV-rom  Avstand monitor / fjernsynsskjerm: 2-2,5 m
 
 Lytteplasser med apparater til selvbetjening: ca. 2,5 m² pr. person.
 Bordplatemål: min. 60 x 90 cm.
 
 Studie lytte- / leseplasser: ca. 3,5-4 m² pr.
 person. Bordplatemål: 70 x 90 cm.
 
 Lytterom: gulvflate min. 10 m² (for 2 personer). Deretter 2 m² pr.
person.
 
 Musikkstudierom: gulvflate 12 m²
 
 

 Magasiner  
  
 Reol:
 
 
 
 
 
 Avisreol:

 Standardreol: 6-7 hyller i høyden,
 totalhøyde 2,1-2,3 cm,
 fri hylleavstand for skjønn-litteratur: 275 mm, fri hylleavstand for fag-
litteratur: 325 mm,  lengde og dybde for hyller varierende.
 
 Avisreol (for innbundne årganger, plassert liggende), totalhøyde: ca.
165 cm,
 fri hylleavstand (med max 2 bind over hverandre): 25 cm,
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 hyllelengde: ca. 75 cm,
 dybde: 50-70 cm (etter format).
 
 Avishyller (for uinnbundne tabloidformater), hyllelengde: 90-100 cm,
dybfde: 40 cm.
 

  kapasitet pr. reolmeter: (ekskl. avismagasin)
 ca. 210-225 bd. pr. løpende meter reol.
 
 kapasitet pr. m2
 Avsnitt med adgang for publikum:
 185 bd. pr. m²
 
 Avsnitt uten adgang for publikum:
 225-250 bd. pr. m

 Rullearkiv/
 Kompaktusanlegg:

 
 400 bind/m2

  
  
 Verkstedsfunksjoner:  Foto-, film-, video- verksted. Areal: 12-15 m²

 + lager  min. 6 m².
 
 Lydverksted. Lydstudieareal: 8-10 m².
 
 Kopieringsrom: min. 6 m².
 
 Kopiering/innbinding min. 15 m2
 
 AV-rom, se møterom
 

 
 
 
 
 Bibliotekets kontorer og
arbeidsplasser
 
 

 

 Kontorer:  Romdybder 4,2 - 4,8 m
 Romhøyder: Min 2,4 m
 Rombredder 6M moduler; 2,4, 3 og 3,6 m.
 
 Standarkontor for 1 person: 10 m²
 
 Lederkontor: 15 m2
 Plass til møtebord, evt. sittegruppe.
 
 Fagreferentkontor: min 12 m2
 Plass for boktraller
 
 Flerpersonskontor:
 min. 10 m² pr. medarbeider.
 
 Kontor for innkjøp,  klargjøring, katalogisering:
 12 m² pr. medarbeider.
 Plass for boktraller
 Kontorer gruppert rundt fellesareal med arbeidsbord og bokhyller
 

  
 Andre funksjoner:  Bokvalgsforberedelse.

 Areal: min. 10-12 m² (2-3 plasser, deretter 4 m² pr. plass).
 
 Møterom.
 Areal: 2,50 m² pr. deltaker (min. 12 m²).
 
 Praktikantplasser:
 Areal: 7 m² for 1 person
 pluss 4 m² for hver ytterligere plass.
 
 Kontorkorridor anvendt til oppstilling av depotreoler langs vegger.
 Bredde: min. 1,8 m.
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 krav til bygning og tekniske
anlegg
 

 Bygning og rom

Følgende allmenne krav kan stilles til utformingen av biblioteksbygg:

Et biblioteksbygg må være:

Fleksibelt
• med tilpasningsdyktighet til forandring i krav til rom og utstyr
• med layout, struktur og installasjoner som er enkle å tilpasse:

 elektrisitet / tele / data-kabling, belysning, flyttbare møbler,
• unngå trapper eller nivåforskjeller innen samme plan,
• nødvendige interne vegger konsentreres til kjerneområder.

 
 Elastisk/utvidbart

• kunne ivareta tilvekst av bøker, organisasjonsendringer etc.
innenfor volumet

• må tillate fremtidig utbygging med et minimum av inngrep.
(ledig nabotomt ?)

 
 Ha korte kommunikasjonslinjer

• for effektiv forflytning av låntakere, personell, bøker
• Kompakt bygningsform med planløsning med korte avstander

mellom relaterte funksjoner.
• Det må legges vekt på funksjons- og arealsammenhengene i

forhold til bokens gang og lånerens gang gjennom biblioteket.
 
 Lett tilgjengelig med enkel orientering

• Bygningen må være lett tilgjengelig og tilpasset
rullestolsbrukere.

• Det må installeres  publikumsheis(er) og vareheiser dersom
samlingene fordeles på flere plan.

• God orienteringsmulighet fra inngangssonen til alle deler
av bygget gjennom en oversiktlig og lette forståelig
planløsning.

• Lett tilgjengelig og forståelig adgang til alle former for
materiale og tjenester.

• Det må være tydelige betjeningspunkter.
• God skilting

– Generelle krav
l Forhold til Lover og regelverk

– PBL
– Byggherreforskriften
– Arbeidsmiljøloven

l Sikkerhet; brann, tyveri, miljø
l Renhold, inneklima, enøk
l FDV
 
l Situasjon/omgivelser
l Bygningsutforming/eksteriør
l Bygningsfysiske

rammebetingelser/utfordringer
– Nytt bygg

– som selvstendig bygg
eller delfunksjon

– Tilbygg til eksisterende lokaler
– Ombygging eksisterende lokaler
– Ombygging lokale med annen

virksomhet i dag
l Adkomst/kommunikasjonsarealer/avstande

r
l Materialbruk
l Akustikk/lyd
• Dagslys
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 Variert:

• brukerne er ulike og tilbudet må være så variert med
hensyn til utforming og innhold at alle finner et arbeidssted
som tilfredsstiller egne behov:

• åpne og skjermete leseplasser, grupperom, studieceller,
sofakroker, spesialplasser med ulike tekniske hjelpemidler,

• noen arbeidsarealer må være støyfrie, andre i tilknytning til
vrimlearealer.

 
 Komfortabelt:

• riktig inneklima i brukerarealene med hensyn til temperatur,
luftfuktighet, lys og støyforhold.

• Godt arbeidsmiljø, godt utformede arb.plasser, skjerming
mot støy og sollys.

 
 Sikkerhet, kontroll

• Adgangskontroll
• Samlingene må tyverisikres, og kontrollpunktet for

tyverialarm må plasseres i nærheten av et betjent punkt, og
utenfor all biblioteksaktivitet.

• Arealene for publikum må skilles fra de interne
biblioteksarealene.

 
 Tilfredsstille generelle tekniske krav

• Tilrettelagt med nødvendige tekniske installasjoner strøm,
data, tlf. etc.

• Optimale lagringsforhold for samlingene m.h.t. temperatur,
lys

• rimelige driftskostnader knyttet til oppvarming / kjøling,
ventilasjon, belysning og vedlikehold.

• Tilfredsstille branntekniske løsninger; sprinkling ?,
oppdeling av arealer ?

• Miljøvennlige materialer og riktig ressursbruk.
• Tilrettelagt for enkelt renhold
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 Fleksibilitet og forandringsdyktighet
 
 En bygning kan deles inn i samfunnstilknyttede, bygningstiknyttede
og virkssomhetstilknyttede bygningsdeler.
 
 Samfunnstilknyttede deler er de som innebærer bygningens kontakt
med ytterverdenen som gater, veger og kommunikasjoner.
 (Bygningens forhold til omgivelselsene representert ved
eksisterende bygningsmiljø, byrom og landskap.)
 
 Bygningstilknyttede deler er de fysisk bygningsstrukturene vi kan
kalle bygningen skall, grunn, etasjeskillere, søyler og bærende
vegger og andre konstruksjoner som knyttes sammen med selve
bygningsstammen og som vanskelig kan endres uten forandring av
denne så som som trappehus, heiser, fasader, yttertak etc.
 
 Virksomhetstilknyttede deler er de bygningsdeler som har direkte
tilknytning til enkeltfunksjoner i virksomheten, og som byttes ut og
flyttes alt ettersom virksomheten endres. Installasjoner, lette
skillevegger,  innredning og utstyr er virksomhetstilknyttede deler i et
bibliotek.
 
 Det som skiller disse enkelte bygningsdelenes er levetid og krav til
endringstilpasning.
 Samfunnstilpassede deler som bygningens inngangsforhold og
tilknytning til veger og gater og kommunikasjoner forøvring kan
teoretisk ha en svært lang levetid og forutsettes vanligvis ikke endret
i byggets levetid.
 
 Selve bygningsstammen med rammeverk og bærende
konstruksjoner forutsettes i hovedsak heller ikke endret  i løpet av
byggets levetid. Også ved nye funksjoner og innhold i bygningen
forutsettes disse å kunne opprettholdes uten større inngrep.
 
 Endringer og tilpasninger forutsettes derfor å skje i de
virksomhetstilpassede delene. Bygningen må derfor i layout og
planstruktur få en utforming som gjør slike tilpasninger mulig
innenfor disse delene av bygningen uten for store bygningsmessige
konsekvenser og kostnader.
 
 Biblioteksbygg må være forberedt på å ta imot en voksende
boksamling. En tilvekst på 4% pr. år er normalt og ville gi en
fordobling av bokmassen på en 20-årsperiode. I innledningen er det
redegjort for den usikkerhet som knytter seg til fremtidig fordeling
mellom publikasjoner i elektroniske og tradisjonelle formater. En må
vurdere konkret behovet for vekst på basis av fagområdene. I mange
fag, som for eksempel datafag, foreldes litteraturen raskt, og bare en
liten del av eldre bestand vil bli beholdt i åpent magasin. I andre fag,
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som for eksempel kunsthistorie, vil få publikasjoner bli raskt foreldet.
Noen bibliotek vil ha et klart behov for en slik plassreserve ved
innflytting til nytt åpent magasin. Andre bibliotek vil ha mindre behov
for plassreserve siden en lettere kan overføre deler av samlingen til
lukket magasin, til depotbibliotek eller gjennomføre kassasjon av
foreldet litteratur. Det er derfor ikke mulig å anbefale en norm for
plassreserve i åpent magasin, men det er viktig å planlegge
samlingsutviklingen som en forutsetning for analysen av arealbehov.
 
 Boksamlinger krever andre lastforutsetninger enn generelle arealer
som kontorer etc. Større deler av bygningen enn de som ved
ibrukstagelses-tidspunktet er tenkt for slik bruk, bør derfor
dimensjoneres for å kunne romme boksamlinger. Dette gjelder også
ved valg av bygningsmodul, der denne må kunne inngå som en
multipel av hylleinndelingsmodulen.

 
 Biblioteksbygg inneholder en type virksomhet krever stor fokus på
kommunikasjoner og kommunikasjonsveier, i hovedsak bokens gang
og den besøkendes gang i lokalene.
 En kompakt bygningsutforming gir korte kommunikasjonsveier for
publokum, ansatte og ikke minst for transport av bøker.
 Prinsipielt sett er kuben den mest idéelle formen, med publikum
brakt til kubens sentrum gjennom hovedinngangen.
 
 Interiører
 
 Interiørene skal gjennom form, detaljer og materialvalg inspirere
virksomheten i bygget. Interiørene skal utformes og detaljeres med
henblikk på lett renhold og et minimum av støvsamlende flater.
 
 Inneklima
 
 I selve utformingen av bygget og i vurderingen av mulige
avskjermingstiltak skal det tas hensyn til stråling gjennom glassflater.
 
 Valg av materialer skal avveies mellom estetiske vurderinger,
holdbarhet, økonomi og helse. Avveining og vektlegging av disse
faktorene vil måtte vurderes i hvert enkelt tilfelle. I størst mulig grad
skal en forsikre seg om at materialene, hver for seg eller i
kombinasjon, ikke fører til dårlig arbeidsmiljø eller helseskader.
 
 
 Adkomst / kommunikasjonsarealer
 
 Anlegget skal tilfredsstille nødvendige krav til tilgjengelighet for
funksjonshemmede.
 
 Hovedfunksjonene knyttes mot hovedadkomsten slik at:
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• Alle hovedvirksomheter er lett tilgjengelige
• Alle hovedvirksomheter knyttes logisk mot hverandre

gjennom lett leslige vertikale og horisontale
kommunikasjonslinjer.

Vertikal og horisontal transport for bokvogner (heis, ingen
dørterskler).

Adkomstkontroll / sikkerhet

Med hensyn til tekniske krav bør det utarbeides en sikkerhetsplan
for de forskjellige funksjonskategorier

Følgende kriterier er viktige i planleggingsfasen for å kunne lette
kontrollen og sikkerhetsrutinene:

1. Antall innganger reduseres til et minimum, i spesielle
lavaktivitetsperioder bør bare én kontrollert inngang kunne
betjene hele bygget.

2. Bygningen må kunne sonedeles slik at funksjonelle områder
selektivt kan avlåses, bygningen må med andre ord ha et
hovedkommunikasjonssystem slik at rommene kan organiseres i
funksjonelle grupper.

3. De normalt tilgjengelige arealene, så som korridor, vestibyle,
utstillingsareal o.s.v. må være oversiktlige. Planløsningene må i
størst mulig utstrekning redusere behovet for elektronisk
overvåkning.

Materialer

Valg av materialer skal avveies mellom estetisk vurdering, økonomi
og helse- / miljøhensyn. Materialene skal være bestandige og
fremme lave drifts- og vedlikeholdskostnader.

I størst mulig grad skal de prosjekterende forsikre seg om at
materialene hver for seg eller i kombinasjon ikke fører til dårlig
arbeidsmiljø eller helseskader.

Det bør også velges materialer som begrunnes ut i fra og som
forholder seg til byggenes og omgivelsenes opprinnelige
materialbruk og karakter.

Renhold

Utgangspunktet er at det skal rengjøres etter behov ut fra de
hygienekrav som stilles for de enkelte funksjonsarealene.
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Forholdene bør legges til rette slik at størst mulig areal kan
rengjøres innenfor en sone. En rengjøringsone kan være en fløy.

Bibliotekets lokalisering og lokalisering av funksjonsgrupper

Prinsipper / eksempler på lokalisering av bibliotek i
forhold til universitetets / høyskolens øvrige virksomheter.
Prinsipper / eksempler på lokalisering av
funksjonsgrupper.

– bibliotekets fysiske organisering
l Biblioteket som selvstendig bygg/virksomhet
l Biblioteket som delfunksjon i bygningskompleks
l Avdelingsbibliotek/Filialbibliotek
l (illustrasjoner)
 

 Bibliotekets planutforming
 
 Dersom biblioteket får for stor planutbredelse, blir det lange
horisontale forflytninger både av personer og bøker. Store åpne
etasjeplan kan dessuten være vanskelig å orientere seg i.
 
 I åpne samlinger og ved leseplasser utgjør alltid personer som
passerer forbi et forstyrrelsesmoment. Dette kan bli et større
problem i store åpne arealer enn i mer oppdelte bygg.
 
 Bok- og varetransport skjer enklere i vertikalplanet med heis enn
over større avstander horisontalt.
 
 Gjennom å dele opp virksomheten i flere plan med godt planlagte
vertikale kommunikasjoner øker faktisk forbindelsen mellom
delvirksomhetene, og kommunikasjonslinjene kan bli flere og tettere
enn når virksomheten er spredt i kun i horisontalplanet.
 Dersom arealet på ett plan blir for stort, kan det av branntekniske
grunner bli behov for oppdeling og brannseksjonering av bygget.
Dette kan gi krav til terskler i døråpningene, noe som er lite ønskelig
med tanke på tralletransport.
 Orienterbarheten i bygget minsker også ved slik oppdeling/avlukking
av deler av bygget.
 
 Dersom bygningen er oppdelt i for mange små enheter, og med for
små etasjearealer kan det gi begrenset fleksibilitet med tanke på
annen utnyttelse av arealet og gir lite rom for utvidelser og tilvekst av
bøker.
 
 Åpne atriumsløsninger kan gi god orienterbarhet og oversikt i
bygget, men det kan være et problem med støyskjerming av
enkeltfunksjoner.
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 Bygg i vifteform med inngang og skranke i “spissen” gir god oversikt
og orientrerbarhet fra  skranken mot de åpne samlingene.
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 Konstruksjoner
 
 Konstruksjonssystemer, spennvidder, søyler
 
 Generelt for biblioteksbygg er ønske om byggesystem som gir stor
fleksibilitet og mulighet for lett omgjøring av byggutnyttelsen.
 Samlingene vokser og omgruppering av virksomhet og funksjoner vil
ofte være nødvendig. Belastningsforutsetningene er her et viktig
punkt. Dette er nærmere behandlet nedenfor.
 
 Trapperom, heiser og sjakter grupperes mest mulig samlet slik at
øvrige arealer får mulighet for størst mulig generalitet med hensyn til
byggbegrensninger.
 
 I  boksamlinger/magasiner vil byggesystem og søyleplasseringer
påvirke utnyttelsesgraden. Byggemodulen må tilpasses aktuelle
modulmål for hylleoppstillingene.
 
 Neufert (1985) anbefaler gridmodulene 5400, 6000, 6850, 7310,
7620, 7750 og 8350 for hovedkonstruksjonssystemet med
vindusinndelinger, himlingsmoduler, tekniske føringer, ventilasjon og
belysning integrert som underdelinger i hovedmodulen. Søylene bør
kunne utnyttes til vertikale tekniske føringer, el-uttak mm.
 
 Nødvendig netto himlingshøyde vil for de fleste arealene være 2700.
I lagerrom, enkeltkontorer og underordnede rom kan netto
himlingshøyde reduseres til 2400. Brutto
etasjehøyde/konstruksjonshøyden vil avhenge av

 
 Biblioteksarkiv, belastningsforutsetninger
 Bygningskonstruksjonen bør være slik at en kan foreta en rimelig
utvidelse av boklagringsarealet uten bygningsmessige forsterkninger
som kan representere en risikofaktor for samlingene.
 
 Mens brukerarealene krever en bæreevne som tilsvarer vanlig bolig-
og kontorareal, vil oppstillingsarealene for bøker kreve en bæreevne
som best kan sammenlignes med forhold i lager- og industrilokaler.
Det er nødvendig å bruke en mer solid bygningskonstruksjon i denne
delen av bygningen enn der hvor en lokaliserer andre funksjoner.

 
 

 Nyttelast i biblioteksarkiver er angitt i NS 3479 pkt. 3.2.2.1, tabell 4
 

 I fotnote 5) står angitt:
 

 “I arkiv, bibliotek og bokmagasin skal lasten av fulle hyller regnes lik
8,0 kN/M3. Gulvet mellom hyllene beregnes for 2,0 Kn/m2
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 Aktuell gjennomsnittlig nyttelast må siden beregnes i hvert enkelt
tilfelle.
 For åpne magasin- og tidsskrifthyller kan man med “normal
innredning” (ca 2,1 m høye hyller og ca 1,0 mellomliggende
gangareal regne med p= 6,0 kN/m2
 
 Nyttelast for kompaktarkiver må regnes i hvert enkelt tilfelle utfra
dimensjon på hyller og antall hyller i høyden.
 
 For kompaktmagasiner kan man med “normal innredning” (f.eks.
doble reoler h=2,1 m,l=5m, åpning for hver 8. dobbeltreol og 2 meter
mellom reoler) regne med p= 10,0 kN/M2
 
 For arealer for forsamlingsrom,  leseplasser, undervisning etc. er
lastkravet 3,0 Kn/m2. (For kontorer uten samlearkiv etc. kan en gå
ned i 2,0 Kn/m2)
 
 Som generelle hovedforutsetninger m.h.t. krav til dekkekapasitet kan
vi derfor sette:
• generelle arealer, undervisning, leseplasser, kontorer etc.
300kg/m2
• åpne boksamlinger: ca 600 - 700 kg/m2
• kompaktmagasin ca 1000 - 1500 kg/m2
• spesielle lagringssystemer, stålskap etc.: opptil 1500 kg/m2

 
 

 Ombyggingsarbeider
 
 For ombyggingsarbeider må det tas spesielle hensyn.
 Vanlige utfordringer kan være:
• utsparinger i eksisterende dekker og vegger for tekniske
installasjoner etc.
• evt. fjerning/utveksling i eksist. bærende elementer
• evt. nye bygningselementer, innskutte dekker etc.
 
 
 Brannsikring
 
 Biblioteket representerer betydelige verdier, og det er derfor
nødvendig å legge en del sikringshensyn til grunn for planlegging av
lokaler. Tekniske og andre former for sikring av bibliotekmaterialet.
 
 Generelt krav til brannsikring og sikring mot vannskader.
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 VVS-tekniske anlegg
l varme
l ventilasjon
l sanitær
l 

l 

 
 Inneklima og ENØK

 
 Det bør vurderes om klima og solforhold, sett i sammenheng med
byggemåte, teknologi og materialbruk kan utnyttes i ENØK-
sammenheng. Dette er også viktige faktorer for å oppnå et godt
innemiljø.
 
 Det skal i vurderingen av mulige avskjermingstiltak også tas hensyn
til innstråling gjennom glassflater.
 
 Ideelt sett bør bibliotekene ha et stabilt klima. Alle variasjoner -
enten de er på døgnbasis eller i løpet av året - er uheldige for det
materialet bibliotekene skal bevare. Men alle tiltak for å sikre stabilt
klima med oppvarming / nedkjøling og korrigering av den relative
luftfuktigheten vil selvsagt ha en kostnadsside, og en bør i hvert fall
ha en klar forestilling om hvorfor en betaler for klimastabiliserende
tiltak, og hva en oppnår med dem.
 
 Et bibliotek hvor litteraturen stort sett blir uaktuell i løpet av en 10-
års-periode, har ikke de samme behov for klilmastabiliserende tiltak
som en har i et magasin for nasjonalbibliotekets arkiveksemplarer
eller annet materiale som skal bevares i lang tid fremover.
 
 Temperatur
 Hensynet til brukere og personale vil stort sett alltid avgjøre
temperaturen i bruksarealene og føre til at en holder temperaturen
på et nivå som subjektivt sett oppleves av de fleste som
komfortabelt. Hva som er komfortabelt, er selvsagt en kulturbetinget
opplevelse. Hensynet til bøkene tilsier at en har så lav temperatur
som forsvarlig uten at biblioteket oppleves som et kalt og ugjestmildt
sted. Opplevelsen av biblioteket som et varmt og vennlig sted
avhenger ikke bare av romtemperaturen, men også faktorer som lys,
farger, planter, inventar og ikke minst menneskelig varme fra
personalet er viktige i denne sammenhengen.
 
 Dersom en kan senke temperaturen i lagringsarealer, er det en
fordel både for energiøkonomisering og for holdbarheten av
materialet at en gjør det. Men en skal være oppmerksom på at rask
overgang til et annet klima uten en sakte omklimatisering av
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materialet, er uhedig for materialet. Det er derfor ikke ønskelig å
senke temperaturen i lagringsarealet mer enn 3o under lesesalens
temperatur i vanlige bruksbibliotek. Dersom temperaturforskjellen er
høyere, bør en sørge for en sakte omklimatisering av materialet -
dersom materialet skal bevares i lang tid fremover. Både av hensyn
til materialet og til energiøkonomisering må en unngå soner med
sterk varme.
 
 
 Luftfuktighet
 Luftfuktighet er også en viktig faktor som bør stabiliseres i
biblioteket. Fordi papir kan oppta eller avgi fuktighet, er det viktig å
ha kunnskap om forholdene og måle den relative luftfuktighet med
jevne mellomrom i løpet av året. Hovedregelen er at en ikke kan
tillate for lav eller for høy relativ luftfuktighet. Dersom den relative
luftfuktigheten er under 20% eller over 65%, er det faresignal.
 
 En relativ luftfuktighet under 20% vil føre til at papiret blir sprøtt og
vil ha tendens til å drysse. Papiret avgir da en del av det vannet som
er en naturlig komponent i papiret. Vanligvis består papir av ca. 7%
vann. Det er viktig at biblioteket ikke blir utstyrt slik at en får et så
ekstremt tørt klima. Dersom det skjer, vil en opleve et slikt klima som
ubehagelig også for personale og brukere.
 
 Når den relative luftfuktighet er over 65%, er det andre farer som
truer samlingene. I luften vil det nesten alltid være en del sporer av
sopp o.l. Mikroorganismer er en del av vårt naturlige miljø, men de
blir en trussel mot bibliotekmaterialet dersom vekstbetingelsene blir
gode. Mikroorganismene trives best i et varmt og fuktig klima. For å
unngå at sopp og andre mikroorganismer skader bibliotekmaterialet,
er det nødvendig å holde den relative luftfuktighet under 65%.
 
 Noen bibliotek vil ha behov for å holde et stabilt klima med minimale
svingninger. Andre bibliotek vil ikke ha samme behov for strenge
spesifikasjoner av klimafaktorer, men en bør unngå for sterk varme
og helst holde den relative luftfuktigheten innenfor 35% - 55 %.
Dersom en vil ødelegge bibliotekets samlinger, sørger en for sterk
varme og høy luftfuktighet (eller en så tørr luft at papiret begynner å
drysse på grunn av uttørring). Dersom en vil bevare samlingene, må
en følge med i bibliotekklimaet og lokalisere mot yttervegg med
forskriftsmessig tilgang på dagslys.
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 El-tekniske anlegg
 
 

l Fordelingsanlegg
l Teletekniske anlegg
l EDB
l Alarmanlegg
l Driftstekniske anlegg SD
l 

 
 

– Belysning, krav.
• diskområde 600 lux
• leseplass 400 lux, spesielle studier 600 lux.
• bokhyller 200 lux på nederste hylle.
• katalogisering/arbeidsrom 400 lux.
 
• Øvriger rom i.h.t. retningslinjer fra Rådet for Lyskultur.
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 program, prosjektering og
byggesak
 
 
 
– Byggeprosessen
l Ansvars- og eierforhold
– KUF/Statsbygg
l Lovverk/Overordnede retningslinjer/normerr
 For folkebibliotekene er virksomheten hjemlet i Lov om folkebibliotek
og i arealnormer fra 1982. De statlige
bibliotekene/forskningsbibliotekene har ikke hatt det samme
lovverket å forholde seg til.
l Bakgrunn for utløsing av byggesak
– behov for mer plass i nåværende virksomhet som følge av økt

aktivitet, nye tjenester eller brukergrupper.
– utvidelse av virksomheten
– samling av virksomheter i større enheter
– 

– Organisasjon/saksgang
l komitéer og utvalg
l Prosjektorganisasjon
l Programmeringsorganisasjon
l Prosjekterings- og byggeorganisasjon
 
 
– Programmeringsmetoder
l Behovsanalyse
l Romprogram
l Analysemetoder
l Funksjonsprogram/-beskrivelser m/
  rom/funksjonsskjeman.nærhetsdiagrammer, boblediagram mm.
l Rom/Funksjonsskisser

 
– Byggeprogram
 prosjekterings- og prosjekt forutsetninger
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 Visjonsdokumentet/programmet
 
 Fundamentalt i planleggingsprosessen står et visjonsdokument eller
program for bygget. Formålet med et nytt biblioteksbygg må slås fast
klart og utvetydig i et dokument. Også det generelt aksepterte må
formuleres for å gi en sikker kommunikasjon av visjonen.
 
 På engelsk skiller en mellom "the initial brief" og "the final brief". Det
første visjonsdokumentet utarbeides tidlig i prosessen og inngår
gjerne i grunnlaget for en eventuell arkitektkonkurranse. Det kan
defineres som en kort og konsis fastslåing av oppgaver som skal
løses i biblioteket, målsettinger, organisering, funksjoner, tekniske
krav og bekvemmeligheter for brukere og personale. Det må
inneholde faktorer som påvirker design og kvalitet, men uten å
inneholde forslag til design. (Eksempler i: Faulkner-Brown, Harry:
The initial brief.  Libraty building leaflet no 4. IFLA Section on Library
Buildings and Equipment. 1993. 68 s.) "The final brief" utgjør en
omfattende liste over alle krav som skal tas hensyn til under endelig
design. Dette utarbeides vanligvis over lengre tid og på et senere
tidspunkt.
 
 I statsbygg skiller man tilsvarende mellom
romprogram/funksjonsprogram(evt. eget konkurranseprogram) og
det senere byggeprogrammet med tekniske og administrative
bestemmelser knyttet til byggeprosjektet
 
l Byggeprogram. Statsbygg AB 5.19, juni 1984

 
 

 FUNKSJONSBESKRIVELSE
 
 Generelt
 
 En viktig del av enhver planleggingsprosess er å analysere hvilke
funksjoner et lokale skal romme. I en institusjon som omfatter mange
funksjoner,(f.eks. en ny høgskole) skjer det lett at biblioteket blir en
funksjon som tildeles et areal, uten at en analyserer mer detaljert
hvilke delfunksjoner som biblioteket skal omfatte.
 Det er nødvendig å analysere areal- og funksjonsbehovene ellers
for alle delfunksjoner i et bibliotek, og i del 2 gis det en praktisk
veiledning om hvordan slike arealbehov kan beregnes.

 
 

 Overordnet funksjonsplanlegging
 

 Prinsipper / metoder for overordnet funksjonsplanlegging.
Nærhetsdiagrammer, flytdiagrammer (bokas gang, publikums
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bevegelsesmønster etc) etc. Vektlegging av hensyn. Sammenheng
mellom de enkelte delfunksjoner.
 
 I analysearbeidet  kan man bruke flytdiagrammer og matriser for å
klargjøre trafikkmønster og behov for fysisk nærhet eller avstand
mellom delfunksjoner.
 
 Presisering av funksjonskrav og prioritering av krav til fysisk nærhet
eller avstand tidlig i byggeprosessen gjør det lettere å oppnå
optimale løsninger.
 
 Bruk av diagrammer, matriser og funksjonsskisser, vil forenkle
kommunikasjonen mellom fagfolk med bibliotekfaglig kompetanse og
de ansvarlige for byggeprosjektet.

 
 Funksjonsbeskrivelsens oppbygging

 
 Beskrive funksjonskrav på ulike nivåer. På funksjonsgruppe /
kategori. På planløsning av enkeltrom gjerne ned til plan- /
snittløsning av den enkelte arbeidsplass / innredningselement.
 
 
 Prinsippet for oppbygging av romprogram / funksjonsanalyse:
 
– beskrivelse av hovedvirksomheten
l driftsfilosofi, generelle krav og målsettinger
l beskrivelse av brukere/brukergrupper
l virksomhetens, art, omfang og utvikling

– eksisterende arbeidsoppgaver
– nye oppgaver
– endrede oppgaver
– organisasjon/bemanning
– åpningstider
– 

– overordnede funksjonskrav
l lokalisering av hovedfunksjoner og funksjonsgrupper
l hovedprinsipper/plantyper
l overordnede krav til bygningen utforming
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 vedlegg, eksempelsamling
 
 Eksempler fra ulike nye norske fag- og forskningsbibliotek. ( 4-5
byggpresentasjoner, ulike i type og størrelse)
 
 Eksempel på nyere ”trendsettende” utenlandske bibliotek.
 
 Hvert prosjekt presenteres over to sider, med beskrivelse, bilder og
plantegninger samt tabeller med oversikt over for eksempel ant.
bind, ant. ansatte, div.arealoversikter, kostnader bygg, inventar etc.



          Veileder for planlegging av lokaler for fag- og forskningsbibliotek

 

• 68

 referanselitteratur
 
 Biblioteksbygning 1984
 - Planlegging av bibliotekslokaler i områder med
indtil 30.000 indbyggere.
 Lylloff/Plovsgaard
 Bibliotekscentralens Forlag (DK) 1984.
 174 s.

 Som det går fram av
undertittelen, er det
planlegging av
folkebibliotekslokaler som er
kjerneinnholdet i boken.
Mesteparten av innholdet,
både beskrivelse av
enkeltfunksjoner og
dimensjoneringsmål , er likevel
svært relevant også for fag- og
forskningsbibliotek.

 Books and Buildings.  Danish Research Library
Arcitecture in the 1099s.
 Lørring/Kolding Nielsen
 Forskningsbibliotekernes Chefkollegium  (DK)
1997. 156 s.

 Boken presenterer et utvalg
nye danske fag- og
forskningsbibliotek med bilder
og plantegninger med
statistiske data som
arealstørrelser, antall brukere
og størrelse på samlingene i de
enkelte bibliotekene.

 Universitetsbibliotek, KBS rapport nr. 65. 1974
med supplement 1992.
 Bygnadsstyrelsens publikasjoner. (S)
 80 + 45 s.

 Grundig og detaljert håndbok.
Oppdatering fra 1992 tar
særlig for seg endringer
knyttet til innføring av ny
teknologi. Mange gode
illustrasjoner , både
flytdiagrammer og planer for
enkeltfunksjoner.

 Libraries: a briefing and design guide.
 Konya.
 Architectural Press (UK) 1986. 182 s.
 

 Boken tar vel så mye for seg
selve planleggingsprosessen
generelt (med hovedvekt på
programmeringsfasen),som
utformingen av bygget og
enkeltfunksjonene.

 Planning ond design of Library Buildings.
 Thompson
 Butterworth Architecture (UK) 1989. 224 s.
 

 Grundig og omfattende
håndbok. Egne kapitler for de
enkelte bibliotekstypene.
Mange figurer, skjemaer og
plan- og funksjonstegninger.
Gode statistiske data og
omfattende oversikt over
dimensjoneringsmål.
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 Planning Academic and
 Research Library Buildings
 Metcalf m.fl.
 American Library Association (USA) 1986. 630
sider.

 Selve bibelen. Men; tungt
tilgjengelig, veldig detaljert og
omfattende, ikke oppdatert på
ny teknologi, tar i hovedsak
for seg store
universitetsbibliotek etter
amerikansk og britisk
standard.

 Library Building Planning Leaflet No 4.
 The Initial Brief.
 Falkner-Brown
 IFLA, 1993. 68 s.

 Publikasjon fra den
internasjonale
biblioksorganisasjonen.
 Utdrag byggeprogram for 5
nyere biblioteksbygg.

 A History of Building Types.
 Pevsner.
 Thames and Hudson 8UK) 1976 (repr. 1987)
 351 s hvoran 20 sider om biblioksbygghistorie.
 (Kjøpt)

 Pevsners klassiske
bygningstypehistorie.
 Et kapittel omhandler
biblioteksbygningens historie
fra Alexandria og frem til våre
dager. Detaljert fremstilling av
utviklingen fra de første
universitets-bibliotekene på
1200-1300-tallet frem til
folkebibliotek-bevegelsen slo
gjennom på 1800-tallet.
Skuffende lite om utviklingen i
dette århundret.

 Neuferts Architects´ data
 Oppslagsverk. Collins (UK)1985. 434 (4) s.
 
 
 

 Arkitektenes klassiske
oppslagsverk for de fleste
typer bygg. 4 sider omhandler
biblioteksbygg.
Dimensjoneringsmål, figurer
og planeksempler.

 New metric Handbook.
 Planning and Design Data.
 Tutt/Adler.(Thompson)
 Butterworth-Architecture (UK) 1992. 505(7) s.
 

 “Konkurrent” til Neufert. 7
sider omhandler
biblioteksbygg. Mange
figurer/planløsn. (samme forf.
som Planning and design of
Library Buildings)

 Nye bibliotekslokaler.
 Hekland/Østbye.
 RBT Skrifter nr. 78 (N) 1994. 32 s.

 Planlegging av
bibliotekslokaler sett fra
brukersiden. Eksempler fra
planlegging av NHHB og
BBB(UIB).Nyttige tips og
innholdsrik litteraturliste.

 Nytt hovedbibliotek for universitetsbiblioteket i
Oslo.
 UBO Rapport 1993:4. (N) 27 s.

 Funksjonsprogram. God
beskrivelse av bakgrunn og
målsettinger for arbeidet med
nytt hovedbibliotek.

 Funksjons og møbleringsmål for bibl. innredning.
 BCI Norge A/S (N) 1998. 9 s.
 

 Utdrag fra overheads
presentert på biblioteksbygg-
seminaret i Trondheim 1.
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september 1998.
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• Vår digitale framtid (Hans Martin Fagerli), utdrag fra boka, 6s.
• Digitalt bibliotek, UiO, Utviklingsplan 1997, 11 s.
• Biblioteket som “Learning Resource Centre”. (Fagerli) UiO 1997
• Hva driver bibliotekene med (Kjartan Åsmul) 1997 7 s.
• “Informasjonsverkstedet”, (Kirsten Kårdal) 2 s.
• Intelligente biblioteksbygg, (Harald Bøhn) DF-Revy 1997 4s.
• The Architectural Review nr. 1216, juni 1998. Libraries.

• Kopier fra div. arkitekturtidsskrifter. NAL-biblioteket.


