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BAKGRUNN
BIBLIOTEKET I ENDRING
Folkebiblioteket, som konsept, er i endring.
Nye medier og kommunikasjonkanaler skaper
både nye behov og foretrukne måter å dekke
behovene på. Samtidig stiller nye tider nye
krav til fritid og aktivitet. Dette endrer rollen
og funksjonen biblioteket tradisjonelt har fylt
i samfunnet - ny biblioteksrolle. Samtidig
frambringer det nye måter å bruke biblioteket
på - nye brukerroller.
Utfordringen for bibliotek i dag handler
hovedsakelig om å tilby brukerne et tilbud
som er attraktivt, samtidig som kjernen i
samfunnsmandatet bevares. Det vil si et kulturog kunnskapsformidlende tilbud som ”folk flest”
er interessert i å benytte seg av. Dette handler
ikke om å kvitte seg med innholdet, men å
justere formen og forhandle fram nye grenser
for institusjonen som arena. Det handler om å
utnytte bibliotekets potensial, som pedagogisk
ressurs tilpasset samfunnet det tilhører.
Der det tradisjonelle folkebiblioteket ofte har
vært en avgrenset bygning med ett formål, kan
bibliotekskonsepter i nyere forstand utvikles
med flytende grenser mot andre institusjoner,
med hensikt å skape et nye offentlig rom og
møteplasser, i levende og dynamisk forstand.

En viktig faktor å ta hensyn til er imidlertid at
brukerne, som grupper i sosiodemografisk og
-økonomisk forstand, varierer fra sted til sted.
Avhengig av dette, vil noen aktiviteter/tilbud
fungere bedre noen steder enn andre. For å
kunne realisere et vellykket konsept, kreves det
derfor en sosialt sensitiv tilnærming som er både
strukturert og strukturerende; som er fleksibelt
innstilt overfor de ressurser som finnes og
tillater de lokale forholdene å utvikles i samspill
med hverandre. Dette gjelder i forbindelse med
arealbruk så vel som teknologi og sosialitet.

BIBLIOTEKET SOM PLATTFORM
Vi låner stadig færre bøker i Norge, men
besøkstallene til biblioteket har ingen tilsvarende
nedgang. Mange steder tvert imot, for eksempel
på Furuset. Det indikerer at bibliotekets verdi,
som i lokal ressurs, overstiger bøkene (m.m,)
de har til utlån.
På Furuset vet vi at tilbud som kinotek,
leksehjelp og lignende er viktige og populære
tilbud lokalbefolkningen gjerne benytter seg av.
I tillegg ser vi at biblioteket er en sentral sosial
møteplass - en positiv arena for å møte andre
mennesker. For framtiden vil en utvikling av
konsept, kombinert med gode arkitektoniske
løsninger, kunne gjøre disse tilbudene bedre

i tillegg til å skape rom for nye aktiviteter og
funksjoner, i flerfunksjonelt samspill. Biblioteket
kan slik bli en overstigende arena for læring,
inspirasjon, deltakelse og skapning.
I dag tenker vi gjerne i form av plattformer
- internett er en plattform som muliggjør for
eksempel å handle klær, sende brev til kjente,
se film og høre musikk, lese avisen og så
videre; treningssentre er en plattform som
muliggjør å løfte vekter, løpe på tredemølle,
bedrive yoga, sykle og så videre. Det utvidede
bibliotekkonseptet kan også tenkes som en
plattform i tilsvarende forstand - som et sted der
man kan låne bøker, se film, bedrive håndarbeid,
få veiledning i jobbsøking og entreprenørskap,
lære språk og datakunnskaper, holde møter,
danse og så videre.
Poenget med å tenke på biblioteket som
plattform, er å forholde seg aktivt og bevisst til
de ulike delene av konseptet som kan trekkes
på, som ressurser i ulike sammenhenger.
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PROSESSEN
Arbeidet med dette dokumentet og konseptutvikling for nytt romprogram for Furuset bibliotek har vært gjennomført i kontinuerlig dialog med
oppdragsgiver. Gjennom presentasjoner og møter, underveis i prosessen, har prosjekt- og styringsgruppen vært med å gi viktige innspill til prosjektet.
Figuren under illustrerer prossessen frem til leveranse av skisseprosjektet, og veien videre fram mot forprosjekt og realisering.

Oppgaveforståelse
Analyse og kartlegging

møter
prosjektgruppe

kartlegging
analyse
workshops

Idéutvikling
Konklusjoner
Konsept/hovedgrep

Konkretisering
Utarbeide løsninger

møte
prosjektgruppe

presentasjon
prosjektgruppe

work-inprogress

work-inprogress

17. okt

1. nov

presentasjon
styringsgruppe

work-inprogress

18. nov

Presentasjon
Visualisering
Leveransen

leveranse
presentasjon

ferdig
skisseprosjekt

Kommunisere
Videreføre

Forprosjekt
Gjennomføring

søknad
om
støtte

tilbudsgrunnlag

2. des

2014
modell
collager
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oppgaven
Framtidens bibliotek på Furuset skal utvikles
ved hjelp av samlokalisering. Det handler om
å bringe ulike tjenesteleverandører sammen på
nye måter. Ved å legge til rette for fellesområder,
overlappende kompetansefelt, arbeidsdeling
og fleksibilitet vil synergieffektene som oppstår
i krysningspunktene mellom aktørene kunne
løfte fram et nytt konsept som både bygger på
Furusets eksisterende kvaliteter og bidrar til å
forme Furuset for framtiden.

Vårt grep om oppgaven har således vært
å kartlegge aktørene, forstå hva de gjør,
utrede behov og kvaliteter, og trekke de
relevante aspektene sammen mot det nye
bibliotekskonseptet på en måte som er tilpasset
eksisterende brukerbehov på Furuset, men
som er fleksibel overfor endringer i framtiden.

Samlokaliseringen er dermed noe mer enn
sentralisering. Det handler ikke bare om å
plassere ulike tjenester under samme tak, men
å gi dem en sammenheng.
Konseptutvikling i denne forstand er i bunn
og grunn overlatt de faktiske mulighetene
som finnes lokalt. Vi kan ikke samlokalisere
tjenester som ikke finnes, og vi bør ikke
heller samlokalisere for enhver pris. Enkelte
eksisterende
tilbud
fungerer
utmerket
slik de er. Samtidig er konseptutviklingen
overlatt eksisterende brukergrupper (i denne
sammenhengen: innbyggere på Furuset). Vi
kan ikke utforme et tilbud for andre enn dem
som finnes, men vi må likevel legge til rette for
at befolkningssammensetting vil endres over
tid.
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FURUSET I OSLO

Furuset sentrum og Furuset bibliotek ligger i bydel Alna i
Groruddalen. Biblioteket utgjør i dag en viktig instutisjon og
møteplass i bydelen. Vi har i prosessen lagt vekt på å tilrettelegge
for et stedstilpasset tilbud, se bl.a ”Furuset
i Oslo” side 62.
NORDMARKA

Deichman Bjørvika

HELLERUD

Plan- og bygningsetatens områderegulering legger til rette for
en videreutvikling av Furuset som klimaeffektivt byområde med
gode byrom, møteplasser, funksjonsblanding og gode og varierte
boområder. Vi ser både det eksisterende, utvidete og fremtidige
Furuset bibliotek som en viktig del av denne utviklingen.

TVEITA

HAUGERUD

TROSTERUD

LINDEBERG

GRORUD

ØSTMARKA

FURUSET

BY
D

EL

ALN

A

Deichman Furuset

KOG

ENS

LØR

ELLINGSRUDÅSEN
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FURUSET sentrum
Furuset bibliotek ligger sentralt plassert på Tryve Lies plass ved Furuset senter og T-banestasjon. Plasseringen nær kollektivknutepunkt, shopping,
skole, idrett og andre viktige institusjoner gjør at biblioteket i dag har mange drop-in besøk. Det er stort potensiale for å trekke til seg tilfeldig
passerende som er ute i andre ærend. Særlig om biblioteket gis større synlighet, et utvidet tilbud og tydeligere tilstedeværelse i lokalmiljøet.
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BYGGET

lav etasjehøyde og lange spenn
gir lite dagslys til indre arealer
rømingsvei

Nye Furuset bibliotek skal finne sin plass i et eksisterende bygg.
Dette gir noen rammer for hvordan prosjektet kan løses.
•
•
•
•
•
•

areal som ikke skal
benyttes i prosjektet

3 m mellom
gulv og tak

to etasjer, totalt 1450m2, to ulike etasjehøyder
søyle-dekke konstruksjon, med forholdsvis store spenn
stor dybde i plan 1 og 2, gir lite dagslys inn i senter av bygget
innenfor gjeldende areal ligger en rømningsvei som også
benyttes av kontoretasjer over
nivåforskjell - plan 1 er delvis under bakken
på grunn av nivåforskjellen er det er mulig å tilrettelegge for
tilgang til begge etasjer fra bakkeplan - en på hver side av bygget

PLAN 2
ca 650 m2

rømingsvei

4 m mellom
gulv og tak

hovedinngang

mulig ny inngang

deler av areal
under bakken

PLAN 1
ca 800 m2
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KARTLEGGING
METODER & AKTØRER

DokumenTstudieR

Figuren viser en oversikt over aktører og
informasjon som har vært inkludert i analyseog kartleggingsfasen. Ulike metoder/former er
valgt utfra hva som er vurdert som best egnet
for de ulike aktører/kilder.
Viktige tema og konklusjoner fra analysefasen
vises på de neste sidene.

INTERVJUER
SAMTALER
LÆRINGSSENTER
GRAN SKOLE
SENIORSENTERET
BYDELEN/SERVICETORG
UNGDOMSKLUBBEN
FRIVILLIGSENTRALEN

REFERANSEPROSJEKTER
INTERNET
RAPPORTER:
- BU-sak, mai 2012
- Høgskolen i Oslo og Akershus,
en mulighetsstudie
- Maximite:
Rapport fra skisseprosjekt

WORKSHOPS
BIBLIOTEKET
KOMMUNALT ANSATTE
FRIVILLIGE
+ ANDRE

STUDIETUR
MØTER
IDÉmyldring
PROSJEKTGRUPPA

AALBORG

BEFARINGER
BIBLIOTEKET
FURUSET SENTRUM
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KONKLUSJONER
HVA HAR KARTLEGGINGEN LÆRT OSS
Figuren på denne og neste side trekker frem viktige
temaer, poenger og utfordringer som står / har stått
sentralt i arbeidet med Furuset bibliotek.
Hva vi har lært og hva er tatt med videre i prosessen.
Temaene og bakgrunnen for konklusjonene er gjort
rede for lengre bak i dokumentet.

Generelle rom
Furuset huser et
mangfold av fritidsaktiviteter,
kommunale tilbud, grupper
og foreninger. Et behov er
gjennomgående: aktivitetsrom,
grupperom og klasserom i ulike
størrelse. Prosjektet foreslår en
pool av generelle rom som
deles og benyttes av alle
aktører gjennom døgnet.

DELTA VS BESØKE

Et stedstilpasset
tilbud
Det viktigste med det nye
konseptet er å legge til rette
for en tilbudsarena som
fungerer på Furuset.

se s. 62

Hvilke begreper som benyttes
om de besøkende, sier noe om
hva vi forventer av dem. Vi kan
kalle de gjester, eller brukere, eller
mye annet. På biblioteket har man f.eks.
ofte lånere. Vi ønsker å fremme besøkende
som deltagere; at personer kommer til huset
for å delta. I et felleskap, i å skape noe, i å
lære noe, i å formidle noe, i å si noe. Slik
kan vi skape et tilbud som strekker seg
ut over åpningstidene, budsjettene
og planene til de kommunale
tilbudene som finnes på Furuset.
En deltager oppfører seg
annerledes enn en kunde
eller en bruker.

LEKSEHJELP,
OG SELVSTUDIER
Leksehjelpen ved biblioteket er
et viktig tilbud, som bør få bedre
forhold. I tillegg, bør det legges
enda bedre til rette for de som ønsker
å komme til biblioteket for å gjøre
selvstudier/lekser. Vi fokuserer på
gode, og tilstrekkelig mange,
møterom og grupperom
som gir gode steder å
konsentrere seg, og søke
hjelp/veiledning

10

bygget:
ute og inne

KARRIERESENTER
og Andre KURS
Gjennom ideverkstedene har
det dukket opp behov for at det
tilrettelegges for kurs og veiledning for
beboere i bydelen. Dette kan dreie seg om
karrieresenter, konfliktløsning eller f.eks. kurs
for unge mødre. Mye av dette er tilbud som
eksisterer på Furuset allerede, og bør bli
enda mer tilgjengelig gjennom et utvidet
bibliotekstilbud. Det fasiliteres for at
det skal være enkelt både å holde,
finne og delta i slike tilbud. Både
private, kommunale og frivillige
kan delta som kursholdere.

Mange tilbud skal inn i
prosjektet. Og prosjektet skal inn
i et bygg som eksisterer. Programet
tilpasses og finner sine rom gjennom
forståelse av byggets egenart og kvaliteter.
Noen endringer er nødvendige, andre
kan løfte prosjektet. Viktige premisser
er de to forskjellige etasjene,
tilgjengelighet, muligheten for flere
innganger, synlighet i lokalmiljø
og sikkerhet.

sambruk og
AREALEFFEKTIVISERING

Bydelen leier i dag 3082 m2
(ihht til rapport fra Maximite), ulike
steder på Furuset. En gjennomgang av
disse lokalene viser at det er potenisal for
arealeffektivisering, og at ulike grupper kan
bruke de samme arealene gjennom dagen og
uken. En godt organisert utvidet Furuset
bibliotek vil kunne gi en betydlig bedre
utnyttelse av leiearealer.

TA VARE PÅ DET
SOM FUNGERER

Når man arbeider med
rehabilitering eller omorganisering,
er det et godt prinsipp at man ikke
forsøker å reparere det som fungerer.
Dette handler bla. om at mye er
bra på Furuset og på biblioteket,
om økonomi, og om å unngå
unødvendig motstand mot
omorganisering
se s. 55

se kartlegging av
arealer s. 14
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KAFÉ & kjøkken

SCENE og
FREMFØRING
Prosjektet skal inneholde
flere steder å fremføre.
Det tilrettelegges for alt fra
små lesestunder, debatter,
intimkonserter, foredrag,
møter eller større
fremføringer.

Åpent bibliotek

Behovet for og ønske
om kafé og tilgjengelige
kjøkkenfasiliteter er gjennomgående.
Kafé og kjøkken kan forankres i
selve ideen om samlokalisering, der
ulike tjenesteleverandører samarbeider om
driften. Resultatet vil både frambringe en sosial
møteplass og en arena for integrasjon og
læring, samt et tilgjengelig tilbud for
foreninger og grupper som ønsker å
lage mat i forbindelse med sine
møter og arrangementer.

Det legges opp til en
utvidelse av åpningstider og
tilgjengelighet for biblioteket.
Biblioteket skal til enhver tid være
betjent av minst én ansvarlig voksen
person. Dersom det i framtiden ønskes å
prøve ut en ordning med ”Åpent bibliotek”
etter modell fra Ålborg, er den fysiske
løsningen ikke til hinder for dette
for dette.
les om Aalborg
på s. 65

se s. 52

ungdom & eldre
En viktig tema for oppgaven
har vært i hvilken grad
institusjoner som eldresenter
og ungdomsklubb skal flyttes/
videreføres i sin nåværende form i
det nye prosjektet. Vi konkluderer med
tilrettelagt eller generelle tilbud/
program som inkluderes i prosjektet,
ikke direkte flytting/videreføring
av instutisjoner
se ”den nye fritiden”
s. 57
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KONSEPT

FOR ORGANISERING AV PROGRAMMET
Et viktig spørsmål er hvordan huset organiseres.
Vi har arbeidet med tre konsepter for hvordan
man kan nærme seg organiseringen: RAMME,
KROPP og HUS. Konseptene er brukt som
verktøy for diskusjoner om prosjektet.

RAMME

I samråd med prosjektgruppa, har vi nærmet
oss et organisatorisk og romlig prinsipp for
prosjektet som er i tråd med ”RAMMEkonseptet”.

Biblioteket som ramme
Alt inn i biblioteket
(på bibliotekets premisser)
arealeffektivt
stor sambrukseffekt
(alt henger sammen, deler det som kan deles)
enkel organisering
(bibliotek som eier, andre aktører som “leietakere”)

Det utvidete bibliotekstilbudet er styrende
for hvordan prosjektet organiseres.

større trykk på biblioteket
(lederfunksjon / flere oppgaver)
mindre autonomi/egenart for de ulike tilbudene

KROPP

Deling av funksjoner
Felles inngang(er)
Spesialrom - fellesrom - egne rom

Biblioteket som én av flere aktører
Autonome program
Synergi gjennom ”nærlokalisering”

arealeffektiv

HUS
enkel organisering (hver eier og driver sitt)
lite sambruk = lite effekt

mulighet for egenart/eierskapsfølelse til hvert sitt
rom/funksjon

mer kompleks organisering / ”eierforhold”

arealkrevende
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ROMPROGRAM

KARTLEGGING AV EKSISTERENDE SITUASJON
En viktig del av oppgaven har bestått i å
finne ut av hvilke funksjoner og program som
skal være med i framtidas Furuset bibliotek.
Dermed har en avgjørende prosess vært å
bli kjent med de tilbudene som er aktuelle
for samlokalisering, for å kunne fasilitere for
disse. Men også å se på hvilke potenisale
som ligger til grunn for å skape nye tilbud og
muligheter.
På de neste sidene ser vi på eksisterende
lokaler som kommunen/bydelen leier på
Furuset. Dette gjelder de tilbudene som vi har
funnet egnet som del av samlokaliseringen.
Dette er:
• Ungdomssenteret
• Seniorsenteret
• Frivilligsentralen
• Biblioteket
• Læringssenteret / tekstilverkstedet
Gjennomgangen illustrerer:
• rombehov / utnyttelse av leiearealer
• muligheter for sambruk og
arealeffektivisering
• samlokalisering og synergi

Gjennomgangen viser de ulike lokalene
diagramatisk framstilt, i proporsjon til
hverandre (i sak. De ulike funksjonene som
finnes i tilbudene er vist med fargekode, navn
og areal. Vi har delt rommene inn i fem typer:
• rom for deltagere = undervisningsrom,
musikkrom, grupperom, etc
• rom for deltagere - kafe/etc = oppholdsrom
• restareal = for det meste gang/WC
• bakrom/for ansatte = kontorer, lager
• eksterne funksjoner = gjelder kun i
seniorsenter

aktivitetsrom (deltagere)
oppholdsrom (deltagere)
restareal
bakrom (for ansatte)
eksterne funksjoner

Den er basert på informasjon fra befaringer,
samtaler og rapporter (Maximite).
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LÆRINGSSENTERET / TEKSTILVERKSTEDET
benytter i dag: 520 m2, Gransdalen
Læringssenteret benytter i dag ca 165 m2
undervisningsrom, samt noen grupperom.
Denne aktiviteten må tilrettelegges for.
Det er i dag i bruk ca 25 m2 kontorer. Kontorer
samlokaliseres med andre i kontorlandskap
Kjøkkenfasiliteter for større grupper som
jobber sammen, inngår i felles (stor)kjøkken.
Verkstedsareal inngår i åpne flerbruksrom
med arbeidsbord.
Lager samlokaliseres, og det tilrettelegges for
at læringssenteret vil ha stort behov for
lagring.

HOVEDROM UNDERVISN.- TEKSTILROM
VERKSTED
MØTEROM
MØTEROM, 1. ET

GANG, GARD., WC,
LAGER, VASKEROM, SKRANKE

UNDERVISN.- SPISEROM
BRUKERE
ROM

KJK

TEKSTIL- MØRKEROM/DIV
LAGER
KONT. KONT. SPISEROM
ANSATTE
KONTOR KONTOR

DATAROM

KLASSEROM/
TRIM, DELT MED
ANNEN
NORSKUNDERVISNING

KONTOR

Prosjekter og produkter som skapes gjennom
feks. tekstilverkstedet kan utsilles i
fellesarealer.
Spiserom, toaletter, garderobe og andre
støttefunksjoner inngår i fellesfunksjoner

“

gjennom norskundervisningens arbeidstrening
ble det tidligere laget mat til barnehager to
dager i uka og lunsj til 50-70 mennesker hver
dag. Man driftet kafeen på frivilligsenteret, samt
hadde catering-tilbud

tilgang til kafe
storkjøkken
rom for undervisning
utstilling
verksted/systue
kontorplasser
lager
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FURUSET FRIVILLIGSENTRAL
Frivilligsentralen benytter i dag 123 m2, Gransdalen
Generelt foregår de fleste av frivilligsentralens
aktiviteter utenfor sentralens kontor/lokaler.
Sentralen driver også kafe og konfliktmegling.
Det er grunnleggende i driften, og særlig med
tanke på kontakten mellom frivillige og brukere
at sentralen er er sted å møtes.
Frivilligsentralen sees som en viktig aktør i
organiseringen av kafedrift på dagtid. Men
også som base for å rekkrutere personer til å
utvikle og drifte kurs, leksehjelp,
arrangementer, osv. som del av byggets tilbud.

“
HOVEDLOKALER

frivilligsentralen kan, og bør bli en
av aktørene som får ting til å skje på
biblioteket

MØTE
KJK LGR

KONTOR

Kontorer samlokaliseres i kontorlandskap.
Aktuelle andre fellesfunksjoner er
møterom/grupperom, IKT-fasiliteter og
toaletter/garderobe.
tilgang til kafe (med kjøkken)
rom for kurs/samlinger
en kontorplass
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FURUSET UNGDOMSSENTER
Ungdomssenteret benytter i dag: 245 m2, ved Furuset senter
Ungdomssenterets aktiviteter er knyttet til tre
hovedrom: «klubblokalet», danserommet og
musikkstudioet.
Tilgang til senteret er begrenset til en bestemt
aldersgruppe. I hovedsak er dette
ungdomsskole og videregående.
Ungdomsarbeidere har kontorer innenfor
senterets lokale. Det finnes også et kjøkken,
som ikke er i bruk på grunn av mangel på
midler til å benytte det.

“

Grunntanken her er at man ikke løfter Ungdomssenteret
inn i de nye lokalene, men i stedet tar utgangspunkt i hva
bibliotekets kompetansekjerne består i, hvilke aktiviteter som
har vist seg velfungerende i lys av dette, og utarbeider et
definert programtilbud til unge

“KLUBBLOKALE”

LYDSTUDIO

LAGER
KONT.

DANSESAL

KJØK.

Ungdomssenteret driver også kurs og
samlinger, som feks. sisterhood og kurs i
gatemegling.
Klubblokalet som eget rom kun for en
aldersbestemt gruppe, videreføres ikke. Men
det legges til rette for at mange av aktivitetene
(og muligheter for mange fler) kan finne rom i
biblioteket, som del av det generelle tilbudet.
Ungdomsarbeidernes kontorplasser blir samlet
med resterende kontorplasser i åpent
kontorlandskap.

dansesal
tilgang til kafe (med kjøkken)
lyd-/musikkstudio
rom for kurs/samlinger
veiledning
spillrom
kontorplasser
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FURUSET SENIORSENTER
Seniorsenteret benytter i dag: 680 m2, ved Furuset senter
Seniorsenterets aktivitet er, som
ungdomsklubben, tilpasset en bestemt
aldersgruppe. I hovedsak er senteret et sted å
møtes og et tilbud for rimelig og næringsrik
mat. I tillegg finnes det ulike kommersielle
aktører som tilbyr kurs, trim, fotpleie,
frisørtjenester osv innenfor senterets lokaler.
Seniorsenteret er ikke tenkt flyttet til, eller
erstattet av, Nye Furuset Bibliotek. Bydelens
seniorer er dog en viktig brukergruppe for
bibliotket. Det nye, utvidede biblioteket vil
kunne huse lokaler, program og aktiviter som
kan benyttes av bydelens eldre (sammen med
bydelens befolkning forøvrig).

KAFETERIA

KJØKKEN

MATLAGER
RESEPSJON/
MOTTAK

MØTEROM

AKTIVITETSROM/
TRIMROM

KONTORER

RØYKEROM
FOTPLEIE

FRISØR

DATAROM

biblioteket vil ikke erstatte seniorsenteret, men tilby rom og
aktiviteter som kan benyttes av furusets seniorer:
tilgang til kafe (med kjøkken)
rom for kurs og aktiviteter (inkl. trim)
en møteplass
steder å være (på dagtid)
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LAG OG FORENINGER KOMMUNALE TJENESTER
Områdeløftets lokaler, nåværende bruk av 2. etg. (over bibliotek) osv.
STOLT benytter ungdomssenterets lokaler på
dagtid. Aktiviteten er i hovedsak knyttet til
undervisnings- og grupperom.

BU-MØTER

ÅPENT MØTEROM

Kommunen har et datarom over biblioteket,
samt Bydelsutvalgsmøter i BU-salen. Det er
30 lag, foreninger og kurs som benytter
områdeløftets lokaler.

KOMMUNENS
DATAKURS

Alt dette finner sin plass i de nye lokalene.

STOLT
antatt ca 40 m2

“

det er 30 lag og foreninger som
benytter områdeløftets lokaler

stort møte/undervisningsrom
tilgang til kjøkken
mulighet for dataundervisning
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DEICHMANSKE BIBLIOTEK, FILIAL FURUSET
Biblioteket benytter i dag 1090 m2 på ett plan, ved Furuset senter
Det åpne publikumsarealet utgjør ca 740 m2

BØKER/ÅPNE AREALER

STUDIE
PLASSER
PEISKROK
UTSTILLING

“

Furuset bibliotek er en
velfungerende og godt besøkt
institusjon i lokalmiljøet.
Et utvidet tilbud og lengre
åpningsitider kan gjøre at man
når enda fler

KINOTEK
KONTORER
MØTEROM
PAUSEROM

bibliotekets tilbud foreslås videreført i sin helhet, men noen programmer behøver mer plass
eksempel på dette er leksehjelp, barneavdeling, steder for fremføring, etc.
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ROMPROGRAM

FOR NYE FURUSET BIBLIOTEK
Ut i fra en forståelse av eksisterende tilbud, og hvilke
funksjoner det finnes behov eller potensial for, har vi kommet
frem til et romprogram som illustreres på de neste sidene.
De ulike rommene/arealene er vist i proporsjon/skala til
hverandre.
Flere av rommene kan brukes som undervisnings-, aktivitetsog grupperom. På side 32 vises en komplett oversikt over
hvilke rom dette gjelder.

16 m²

68 m²

40 m²

11 m²

435 m²
73 m²

Kinotek

Lesesal

Aviskrok
Peiskrok
Amfiet

Skranke
Info

Et rom der små
grupper kan se film
sammen

“Stillerommet” i
biblioteket. Her er
det plass til å lese,
skrive og studere i
ro og fred.

Steder å møte
andre eller sette
seg ned for å
slappe av.

Vi har samlet alle kontorplassene i
et utvidet kontorlandskap, med 12
arbeidspulter, tekjøkken og et
møte/-avlastingsbord.

Uformelle
sittemøbler og
koselig stemning

Landskapet har i tillegg et
stille/telefonrom. De ansatte
bruker bibliotekets grupperom og
felles kafé/kjøkken

Kan også benyttes
som grupperom
Filmvisning for
mange kan skje i
danssalen eller
Spill/grupperom

Lesesalen kan
benyttes som
undervisningsrom
og deles i to
grupperom

Kontorer

34 m²
Biblioteksflate
Boksamling

Lesehule
Eventyrrom

Selve samlingen foreslås organisert i
en hesteskoform langs
ytterveggene. I midten er det et felt
med flyttbare møbler og (lave) hyller
som kan flyttes unna hvis det trengs
plass

Eventyrkrok
eller lesehule.
Barnas eget
hjørne i
biblioteket
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95 m²
117 m²

187 m²

44 m²

42 m²

Scenerom
Dansesal
Flerbruksrom

Allrom
Verksted

Kjøkken

Vertskap
Kafédisk

Stort rom med scene til
bruk som dansesal,
konsertsal, for
arrangementer osv

Allrommet er tilgjengelig
for alle og inneholder et
verkstedsrom som kan
utvides ved behov, i
tillegg til romsoner der
man kan ha utstilling,
spillrom eller reserveareal
til møter m.m.

32 m² brukskjøkken, og i
tillegg en skranke (12 m²)
som kan brukes av
forskjellige aktører
tilknyttet biblioteket. Kan
brukes til salg,
informasjon. som
resepsjon, til billettsalg,
osv.

Kafé

Inngang/
Utstiling/
Informasjon

Kaféarealet ligger
sentralt i andre
etasje og er det
første du ser på vei
opp trappen.
Arealet kan
sambrukes med
allrommet og
utvides ved behov

Ved inngangene blir
det rom for stille ut,
f.eks. aktuelle
bøker/biblioteksutstillinger,
produkter fra
tekstilverkstedet,
eller midlertidige
kunstutstillinger
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55 m²

25 m²

33 m²

25 m²

55 m²

9 m²

40 m²

Spillrom

Lydlab
Grupperom

Studio
Bandcontainer

Leseloft
Åpent gr.rom

Undervisning
Grupperom

Klasserom

WC

Lager

Som navnet sier, et
rom man kan spille.
Bordtennis, biljard
eller andre spill.
Kan også fungere
som møte- eller
undervisningsrom
på dagtid

Et sted man kan
eksperimantere
med musikk og lyd,
gjerne digitalt, eller
med akustiske
instrumenter. Heller
et rom for
kassegitar eller
electronica på
headset en for
bandøving med
slagverk. Kan også
brukes som
gruppe- eller
møterom

Studio/
bandcontainer står
utenfor huset. Her
kan man spille
høyt, eller ganske
enkelt bråke, uten
at denne lyden
trenger forstyrre
resten av
aktivitetene i huset

Ved intern trapp
mellom plan 1 og 2
er det på plan 2 et
åpent areal som
kan brukes som
sitteplass for
lesing, eller mindre
grupper

Undervisningsrom
med skillevegg kan altså deles i to
grupperom

Klassisk klasserom
med pulter til ca 30
mennesker, samt
noe lagring/skap

3 stk. WC i plan 2.
Lager
samlokaliseres på
plan 2. Legges
også til rette for
mindre lager, kott
og skap rundt om i
bygget
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FRA ANALYSE til arkitektur
En stor del av oppgaven har handlet om å finne ut hvilke aktører og funksjoner som skal utgjøre nye Furuset
bibliotek. I tillegg har det å involvere aktører, brukere og ansatte i prosessen vært viktig for å forankre og
kvalitetssikre funn og valg.
Figuren under illustrerer prosessen fra analyser frem mot løsningen som vises på de neste sidene.

ANALYSE

AKTØRER
WORKSHOPS
INTERVJUER

SYNTESE

LEDEBILDE

ARKITEKTUR

ORGANISERING

!

!

!

KONKLUSJONER
Furuset bibliotek - en
felles plattform, for
læring.
AREALER
BYGG
KONTEKST

ROMPROGRAM

Et rasjonelt, fleksibelt
bygg, hvor alle deler har
sin funksjon.
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2. etasje
AKSONOMETRI

se også plantegning s. 62

Etasjen over eksisterende bibliotek fylles med
grupperom, rom for undervisning, kjøkken og
kafé, samt rom som kan benyttes av mange
grupper/aktører.
Det etableres en ny inngang i retning Furuset
Forum. Utenfor denne inngangen blir det plass
for en band/studio-container.
Vi foreslår en vertikal forbindelse ved trapp og
intern heis mellom plan 1 og 2. Her blir det også
visuell kontakt mellom de to planene.

PLAN 2
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1. etasje
AKSONOMETRI

se også plantegning s. 61

Eksisterende biblioteksetasje knyttes sammen
med 2. etasje ved en ny trapp og intern heis (for
de to etasjene). Foreslått løsning bygger videre
på dagens situasjon.
Eksisterende kontor utvides for å gi plass
for et større, åpent kontorlandskap, med
avlastningsbord og stille/telefonrom.

PLAN 1
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PLANLØSNING
BESKRIVELSER

Aksonometriene på de to foregående sidene
viser vår foreslåtte løsning for Fremtidens
Bibliotek på Furuset. Hovedgrepet er å knytte
de to etasjene sammen til ett prosjekt hvor
biblioteket fungerer som en ramme for et utvidet
program.
På de neste sidene vises prosjektet gjennom
plantegninger. Valgene som er gjort rominndelinger, organisering av program,
vertikal kommunikasjon osv. - søker å bygge
opp under hovedgrepet. Romprogram, planer
og detaljløsninger kan (og vil) endre seg i
prosessen frem mot et ferdig nytt (rehabilitert
og utvidet) Furuset bibliotek. Under følger
en beskrivelse av romprogrammet, noen av
valgene som er gjort og hva som kan endre seg
etterhvert som prosjektet konkretiseres.

NY TRAPP

Prosjektet introduserer en ny trapp inne i
biblioteket, mellom 1. og 2.etasje. Vi vurderer
at hovedutfordringen for prosjektet ikke er å få
publikum inn i biblioteket, men å trekke folk opp
i 2.etasje. Trappen, og tilhørende utsparing i
dekket i 2.etasje, sikrer god kontakt mellom de
to planene. Trappen er plassert mot fasaden,
sentralt i biblioteket. Dette gir siktlinjer opp til
kafé og bruksarealer i 2.etasje, og tilsvarende
ned i biblioteket fra de arealene i plan 2. Trapp
og utsparing gir utsyn og lys og inn i bygget,

samt god oversikt fra skrankeområdet. Trappen
er synlig og tilstedeværende, hvilket gjør det
lett å orientere seg i det utvidede biblioteket.
Utsparingen forholder seg til eksisterende
akser (søyle-dekke-konstruksjon). Trappen
foreslås som en ”tung” konstruksjon slik at det
ikke genererer unødvendig støy når publikum
beveger seg mellom etasjene.
Det eksisterer en trapp innenfor bibliotekets
arealer, som er rømningsvei for etasjene
over. Det betyr bl.a. at den må være en egen
branncelle. Den egner seg dermed ikke
som hovedkommunikasjonsvei mellom de to
biblioteksetasjene.

HEIS

Vi legger opp til en ny heis internt i biblioteket,
mellom de to planene. Heisen plasseres
sentralt, ved skrankeområdet. Vi foreslår en
enkel ”innbygget løfteplatform”, som ikke
krever den samme infrastrukturen som en
fullverdig heis. En ny heis sikrer den samme
bevegelsen gjennom biblioteket (universell
utforming) for alle brukere (inkludert feks.
rullestoler og barnevogner) og gir god lesbarhet
ved at vertikalkommunikasjonen er samlet.
Ved å plassere heis og trapp sentralt i planen
minimeres rene gangsoner, og arealet på plan
to utnyttes bedre.

INNGANGER

Eksisterende inngang på plan 1 fra felles
trapperom beholdes som i dag. Det foreslås et
nytt vindu ut mot plassen for å bedre kontakten
mellom ute og inne.
Vi introduserer en ny inngang til plan 2 fra
sørsiden av bygget. Eksisterende dør i
sørfasaden foreslås beholdt som rømningsvei
for kontorer på plan 3 og 4. Langs sørfasaden,
med nærhet til kjøkken (og kafé) kan det
etableres en uteplass med mulighet for
servering.
Eksisterende inngang fra felles trapperom
på plan 2 fungerer som en bi-/sideinngang
til undervisningsrom. Det har vært drøftet
om prosjektet skal åpne seg mer mot
trapperommet på plan 2, men for å få til en
effektiv planløsning og bedre knytte de to
etasjene sammen til ett bibliotek har vi valgt
å fokusere på hovedinngangen på plan 1 og
intern trapp/heis. Det har også blitt argumentert
med at besøkende til 3. og 4.etasje uansett
benytter heis og følgelig ikke blir eksponert for
en eventuell ny inngang på plan 2.

FLERBRUKSSAL

Bydelsutvalgsalen
beholdes
som
et
flerbruksrom. Salen åpnes opp med glass mot
allrommet slikk at salen i større grad oppleves
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som en del av biblioteket. Rommet fungerer
som ett av flere undervisningsrom, og som
sal for forestillinger, fremføringer og store
møter. Flerbrukssalen kan også benyttes som
dansesal, om dette behovet ikke kan dekkes
av Furuset Forum. Behov for ventilasjon
vurderes nærmere i forprosjektet. En viktig
funksjon for flerbrukssalen er som scene- og
fremføringsrom. Allrommet og kafeen fungerer
da som foaje, vrimleareal og som garderobe.

LYDSTUDIO OG BANDCONTAINER

Vi foreslår å utvide prosjektet med en
bandcontainer ved den nye inngangen til plan 2
Ved å legge til noe nytt på sørsiden av bygget
vises etablereingen av Fremtidens Bibliotek
på Furuset frem. En container tydeliggjør
inngangen og kan fungere fint sammen med en
uteplass og forelått programmet innefor. Det er
etablerete støtteordninger for bandcontainere,
dessuten kan en container flyttes og gjenbrukes
et annet sted i bydelen når/hvis biblioteket i
fremtiden flyttes til et nybygg.
En bandcontainer kan huse de mest støyende
musikkaktivitetene. Vi foreslår i tillegg at det
settes av et rom (lydstudio) for mer nedtonede
og akustiske utrykk med datautstyr for
lydbehandling inne i biblioteket.
Det har også vært vurdert å plassere øvingsrom

i kjeller (mtp. støy), men det vurderes som
en mindre god løsning, både med take på
tilknytningen til resten av prosjektet, luft og
ventilasjon, samt muligheten til gjenbruk
(økonomi).

ÅPNE BIBLIOTEKSAREALER

Furuset Bibliotek er en godt besøkt instutisjon
og utfordringen rundt støy (uønsket lyd) har
vært drøftet i prosjektgruppen. Programmet
er organisert etter stille og aktive soner. Heller
enn å utføre dyre støydempende tiltak for hele
huset er soner for konsentrasjon og studier
skilt ut som egne rom. Det vil i forprosjektet
prosjekteres løsninger som hindrer trinnlyd
mellom etasjene. Allrom og kafé er skilt fra
biblioteks- og undervisningsarealet med glass
på plan 2.

Bibliotekets åpne arealer med reoler, bøker
og sitteplasser beholdes på plan 1. Arealene
er organisert med de mest aktive delene
(peiskroken, tidskrifter/aviser og skranke/
informasjon) nærmest inngangen. Den indre
delen av biblioteket foreslås organisert med
høyere reoler langs ytterveggene og lavere
hyller og sitteplasser i midten. Dette gir
en god lesbarhet og oversikt over lokalet både for publikum og ansatte. I delen under
bydelssal/flerbrukssal foreslås stille lesesal og
grupperom. Denne delen kan også brukes som
undervisningsrom. Vi foreslår også å åpne opp
planen ved å fjerne eksisterende vegger innerst
i lokalet for å bedre sirkulasjon og åpenhet.
Rømningsvei beholdes (se også tekst om trapp
på foregående sider).

ALLROMMET

KAFÉ

STØY OG STILLESONER

Allrommet er et stort åpent areal som kan
benyttes til ulike aktiviteter som tekstilverksted,
utvidet kafé, undervisning eller andre aktiviteter
(f.eks i sambruk med kjøkken). Inngangssonen
på plan 2 kan benyttes som utstillingareal for
arbeider som produseres på tekstilverkstedet.
Allrommet er adskilt med glass mot trappen og
biblioteket på plan 1. Rommet er utstyrt med
store flyttbare bord og stoler, som enkelt kan
ryddes inn på det tilstøtende lageret.

Kafeen er en viktig del av biblioteket og en
”attraksjon” for publikum. Vi har valgt å plassere
kafe (og kjøkken) sentralt i prosjektet på plan 2.
Slik kan fasilitetene benyttes av ulike brukere
og aktører (les mer om kafédrift på s 51).
Som nevnt mener vi at hovedutfordringen ikke
er å få publikum inn, men opp - vi tror at kafé
på plan 2 i hjertet av biblioteket er riktig. I tillegg
til kafeen på plan 2 legger vi opp til amfiet og
”Trygve Lies hjørne” ved inngangen på plan 1
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som et naturlig sted å slå seg ned med en kaffe
og dagens aviser, hvor man også kan parkere
barnevogn og få oversikt over hva som foregår
på biblioteket og på Furuset.

GRUPPE- OG UNDERVISNINGSROM

og et enkelt tekjøkken. De ansatte benytter
ellers skrankeområdet, grupperom, kafé og
bibliotekets øvrige fasiliteter. Nøyaktig løsning
for kontorarealenekan bearbeides nærmere i
forprosjektet i dialog med de ansatte.

En viktig del av prosjektet er generelle rom i ulike
størrelser som kan benyttes til undervisning,
kurs og andre aktiviteter, og som gruppe- og
møterom. Prosjektet foreslår at biblioteket har
oversikt og ansvar for rommene, og utarbeider
en ”sendeflateplan” slik at rommene utnyttes
best mulig gjennom døgnet, uken og året. På
side 32 vises en oversikt over rommene som
er tilgjengelig. Størrelsen og antall rom kan
ved behov justeres i forprosjektet. Vi foreslår
å utstyre flere av rommene med audio-visuelt
utstyr slik at de kan brukes til filmvisning etc.
I tillegg til definerte rom kan også kaféarealet,
amfiet og sittegrupper i åpne soner benyttes til
gruppearbeid, samtaler og uformelle møter.

KONTORLANDSKAP

Vi foreslår å utvide eksisterende kontorareal
på plan 1 slik at det blir plass til ca 12 faste
arbeidsplasser, for bibliotekarer og andre
ansatte. Plantegningen viser en løsning uten
glassvegger eller adskilte kontor, hvilket gir
mest effektiv utnyttelse av plassen og rom for
ekstra avlastnings- og arbeidsbord. Det legges
i tillegg opp til et stille-, møte- telefonrom
29

1.ETG

PLANDIAGRAM
STILLE LESESAL
GRUPPEROM
68m2

ÅPENT
KONTORLANDSKAP
73m2

BOKSAMLING

PEISKROK
STILLE-/
TELEFONROM
UNGDOM

ÅPENT BIBLIOTEK

KINOTEK
16m2

ÅPENT BIBLIOTEK

SKRANKE

ÅPENT BIBLIOTEK

FELLES
TRAPPEROM

BARN
AMFI

åp

en
to

pp

LESEKROK

BOKSAMLING

6,00 m

PLAN1 - 1:200 (A4)

ÅPENT BIBLIOTEK
AVISER/TIDSKRIFTER

INNGANG

825 M2
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2.ETG

PLANDIAGRAM

LYDLAB, SPILLROM OG FLERBRUKSSALEN KAN
OGSÅ BENYTTES SOM UNDERVISNINGSROM

FLERBRUKSSALEN
115m2

LYDLAB
GRUPPEROM
23m2

BANDCONTAINER
40m2

SPILLROM
FLERBRUKSROM
45m2

LAGER
LAGER
40m2

WC

INNGANG
UTSTILLING

UNDERVISNINGSROM
55m2

KAFE
SITTEPLASSER
41m2

FELLES
TRAPPEROM

ed

LESELOFT
GRUPPEROM

åp

en
tn

10,00 m

WC

ALLROM
68m2

EKS RØMNINGSVEI

NY INNGANG

WC

KJØKKEN
37m2

UTEPLASS

6,00 m

KAFE
VERTSKAP
14m2
UNDERVISNINGSROM
55m2

670 M2
PLAN2 - 1:200 (A4)
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GRUPPE- OG UNDERVISNINGSROM
OVERSIKT

37 m2

30 m2

Allrommet
(verksted)
Plan 2

Undervisningsrom
Plan 2
80 m2

55 m2

115 m2

32 m2

12 m2

10 m2

12 m2

Åpent grupperom
(leseloft)
Plan 2

Grupperom
(x2)
Plan 2

19 m2

Lydlab
(grupperom)
Plan 2

Lesesal
(stillerom,
grupperom)
Plan 1

Flerbrukssalen
(dansesal,
bydelsutvalg,
undervisning,
film,
flerbruk )
Plan 2

Amfiet
(biblioteket)
Plan 1

Spillrom
(undervisningsrom)
Plan 2
45 m2

Grupperom
Plan 2
15 m2

Filmrom
(grupperom)
Plan 1

OVERSIKT GRUPPE-, AKTIVITETS- OG UNDERVISNINGSROM (1:200)
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PERSPEKTIVER

ADKOMST FRA T-BANEN / SENTERET
Hovedinngang. Fremtidens bibliotek i to
etasjer. Program og aktivitet langs hele byggets
østfasade mot plassen.
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PERSPEKTIVER

NY INNGANG - ADKOMST FRA FURUSET FORUM
Ny inngang knytter biblioteket nærmere
Furuset Forum. Muligheter for uteplass mot sør
og bandcontainer. Fra den nye inngangen går
man gjennom utstillingsarealet til kafé og allrom
og ned i biblioteket.
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PERSPEKTIVER
TRYGVE LIES HJØRNE

Den aktive delen av biblioteksarealet på plan
1, nærmest inngangen. Inngangsone med
informasjon om hva som skjer, aviser og
magasiner, møtested, lite amfi og resepsjon/
skranke. Trygve Lies hjørne - et sted for
samtaler, debatter, foredrag osv.
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PERSPEKTIVER

ÅPENT BIBLIOTEKSAREAL, KINOTEK OG LESESAL
Den rolige delen av biblioteksarealet - bøker/
samling foreslås organisert som en hestesko,
med sittegrupper og utvalgte/aktuelle bøker i
midten. Ulike soner kan tematiseres/møbleres
i henhold til innhold, som voksen- , ungdom
og barneavdeling, faglitteratur etter tema etc.
Stillesone/lesesal skilles fra det åpne arealet
med glassvegger.
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PERSPEKTIVER
KONTORER

Eksisterende kontorareal utvides. Plass for
12 faste kontorpulter, i tillegg til møte- og
arbeidsbord. Nærhet til skrankeområdet. Åpent
kontorlokale for alle som arbeider ved det
utvidede biblioteket.
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PERSPEKTIVER

INNGANG, TRYGVE LIES HJØRNE, TRAPP OG HEIS OPP TIL KAFÉ
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PERSPEKTIVER

SKRANKE, AMFI OG TRAPP OPP TIL 2. ETASJE
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PERSPEKTIVER

ÅPENT BIBLIOTEKSAREAL - LESEHULE UNDER TRAPPA
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PERSPEKTIVER

2. ETASJE - LÆRINGSSENTER

”Stille del” av andre etasje, med gruppe- og
undervisningsrom henger sammen med
biblioteket i etasjen under. Grupperommene
kan slås sammen til ett. Fra de åpne arealene
ser man inn i allrommet og kafeen.
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PERSPEKTIVER
2. ETASJE - AKTIV DEL

Aktiv del med allrommet, kafé, flerbrukssalen
(forestillinger, dans, foredrag og undervisning),
musikkrom,
kjøkken,
ny
inngang
og
utstillingarealer. Allrommet har fleksibel
møblering som enkelt kan ryddes inn på lageret.
Sikt ned i biblioteket.
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PERSPEKTIVER

INNGANG FRA FURUSET FORUM, UTSTILLINGSAREAL OG KAFÉ
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PERSPEKTIVER

KAFÉ, ALLROM OG FLERBRUKSSALEN
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COLLAGE

NYE FURUSET BIBLIOTEK I TO ETASJER
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COLLAGE

UTVIDET BIBLIOTEK SETT FRA TRYGVE LIES PLASS
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IDÉER

HVEM KAN VI SAMARBEIDE MED?
Ulike samarbeidpartnere, støtteordninger og
programmer kan bidra til å realisere prosjektet,
fokusere innholdet eller belyse flere dimensjoner
av prosjektet.

Oslo kommune
Kulturetaten
Kunst i Oslo
VEILEDNING FOR UTSMYKKINGSSAKER I OSLO KOMMUNE
2%-fondet
Innhold:
1. Oslo kommunes utsmykkingsordning
2. Utsmykkingskomiteen
3. Kunstnerisk konsulent
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kommunikasjon
FILM

Film er en god måte å kommunisere prosjektet
til både beslutningstakere og et bredere
publikum. En film på mellom 5 til 10 minutter lar
oss visualisere elementer ved prosjektet som
ikke like tydelig kommer fram i papirform. Dette
kan f.eks. være
1) bibliotekets mange roller i lokalmiljøet, som
bl.a. sosial møteplass og læringsressurs
2) hvordan vi metodisk har gått fram for å
kartlegge aktører, samt redegjørelse for
verktøyene vi har brukt for å hente ut behov,
ønsker og annen informasjon av dem

tillegg kunne distribueres enkelt, brukes aktivt i
sosiale medier, på hjemmesider på internettet,
som formidling på lerret i forbindelse med møter
osv.
En film som framviser prosessen rundt
biblioteket på Furuset vil dermed i) fange det
sosiale aspektet, ii) formidle det generelle i
det spesielle, iii) formidle en metode og en
prosess, iv) vise overgangen fra analyse til
utviklingsmuligheter, og v) kunne inspirere til
lignende satsninger andre steder.

3) hvordan de fysiske planene speiler en sosial
analyse osv
En film vil dermed kunne framvise en forankring
av biblioteket, som et stedstilpasset tilbud,
samtidig som det vil være mulig å utlede en
generell metodikk med overførbarhetsverdi til
lignende prosjekter andre steder.
Filmmediet tillater oss å veksle mellom ulike
uttrykk, som bilde, lyd, grafiske illustrasjoner,
3D-modeller osv, som gjør det mulig å
framvise budskapet på en måte som er langt
mer interessant enn et dokument. En film vil i

Stillbilder fra film laget av Rodeo arkitekter i
forbindelse med vår oppdrag om utviklingen
Havnepromenaden i Oslo.
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kommunikasjon
FYSISK MODELL

En fysisk modell som stilles ut i biblioteket kan
være en god måte å vise frem prosjektet lokalt
på Furuset. Modellen kan også fungere som
et grunnlag for diskusjoner og møter mellom
beslutningstakere og andre aktører.
Bildet under viser en modell av bibliotek og
allaktivitetshus i Fauske (målestokk 1:150).
Øvre etasjeplan kan løftes av slik at man kan
se ned i etasjen under.
Rodeo arkitekter har utstyr (som
laserkutter) for å lage fysiske modeller.

f.eks

Fysisk modell i målestokk 1:150 av allaktivitetshus
(med bibliotek) i Fauske. Til Furuset Bibliotek
kunne en enda større modell (f.eks 1:100)vært
hensiktsmessig
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GJENNOMFØRING

KONKRETISERING / FORPROSJEKT
Ved en gjennomføring av prosjektet er det
naturlig å se for seg at løsninger konkretiseres
Idéutvikling
Konkretisering
og at det utarbeidesKonklusjoner
et grunnlag for en avtale
Oppgaveforståelse
Analysemed
og kartlegging
Utarbeide løsninger
gårdeier.
Konsept/hovedgrep

Presentasjon
Visualisering
Leveransen

Kommunisere
Videreføre

Forprosjekt
Gjennomføring

Et slik grunnlag vil bestå av tegninger og
beskrivelser av løsninger som bør være
såpass detaljerte at kvaliteten sikres i en
gjennomføringsfase.
møter

møte

presentasjon

prosjektRodeo
i første
prosjekt- arkitekter har god erfaring med å prosjektgruppe
gruppe
gruppe
omgang utarbeide grunnlaget for leietager
for
deretter bli kontrahert av gårdeier med tanke
på detaljprosjektering og gjennomføring. Dette
sikrer en kontinuitet i prosessen.

Hvor grensesnittet går work-inved en eventuell løsning
work-inmå vurderes nærmereprogress
i dialog med biblioteket,
progress
bydelen og gårdeier.
kartlegging
analyse
workshops

17. okt

1. nov

presentasjon
styringsgruppe

work-inprogress

18. nov

leveranse
presentasjon

ferdig
skisseprosjekt

søknad
om
støtte

tilbudsgrunnlag

2. des

2014
modell
collager
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appendiks

UTFYLLENDE KOMMENTARER OG INFORMASJON
På de følgende sidene gjøres det rede
for bakgrunnen for konklusjonene som er
presentert i begynnelsen av dette dokumentet
(s10-12).

kafé og kjøkken
I FRAMTIDENS BIBLIOTEK

Ønsket om en kafé tilknyttet det nye bibliotekskonseptet har blitt ytret i samtlige idéverksteder og samtaler vi har hatt med aktører på Furuset.
Behovet for å legge til rette for dette har også blitt tydelig i vår analyse. På den ene siden skal kafétilbudet gi mulighet for hyggelige stunder
i tradisjonell kafé-forstand. På den andre siden skal dette være et kjøkkentilbud, som grupper og foreninger kan låne i forbindelse med
arrangementer av regelmessig eller tilfeldig art. Utfordringen består i å identifisere en bærekraftig modell for organisering. Vi foreslår å bruke
kafeen som sentral node i selve samlokaliseringen - at ulike tjenesteleverandører samarbeider, overlapper og utfyller hverandre. På den måten
kan kafeen bli noe mer enn bare en attraktiv sosial møteplass, det kan også bli en viktig arena for samfunnsdeltakelse og integrasjon.
Samtlige idéverksted og samtaler vi har
hatt med aktører på Furuset har løftet fram
et serveringstilbud som viktig for det nye
bibliotekskonseptet. For det første, er det et
ønske om en kafé der folk kan sette seg ned
og lese avisen eller i en bok, konversere med
og omgås andre, ta en pause fra hverdagen
i hyggelige omgivelser og så videre. For
det andre, er det ønske om tilgang på
kjøkkenfasiliteter, slik at grupper, foreninger
og tilsvarende kan lage mat i forbindelse med
møter eller arrangementer.
Mat og drikke er viktige av tre grunner. For det
første er energi en nødvendighet. Tilgang på
energikilder er det som gjør vår virksomhet i
verden mulig. Det kan være lett å avvise dette
poenget som irrelevant i vår sammenheng, men
dette nye vi skal utvikle skal være en attraktiv
og velfungerende sosial arena - et offentlig rom
som inspirerer til positive aktiviter i mangfold
og samspill. Mat og drikke sørger for å holde
humør og kognitive egenskaper oppe, som
reduserer sannsynligheten for friksjon mellom
ulike grupper.

For det andre representerer ”måltidet” et
viktig sosialt ritual som knytter oss sammen i
fellesskap. Vi samles rundt bordet, over maten,
og fordyper oss i samtaler og hverandre. I større
grad enn de fleste andre sammenhenger bare
”er” vi som mennesker når vi spiser sammen. Å
legge til rette for dette vil være viktig med tanke
på å utvikle Furuset som positivt nærmiljø.
For det tredje vil et serveringstilbud kunne
fungere som et ”formidlingsledd” mellom de
ulike aktivitetene og tjenestene som finner sted
i bygget. En kafé er i større grad som åpen sone
å regne, der ulike aktiviteter og brukergrupper
vil flyte over i hverandre, og som vil legge til
rette for at folk også kan komme uten å ha en
spesielt definert misjon - kun for å ta en kopp
kaffe.

KOMMERSIELL VS IDEELL DRIFT
Inkluderingen av et kafétilbud i det nye
bibliotekskonseptet kan følge to hovedmodeller.
Den første løsningen er å legge til rette for at
en privat aktør starter kommersiell virksomhet
i lokalene, den andre løsningen er å legge til
rette for en samarbeidsmodell mellom ulike
tjenesteleverandører. Begge disse løsningene
vil ha ulike styrker og svakheter.
Styrkene ved en kommersiell modell er blant
annet:
•
•
•

Forutsigbar drift - at kafeen alltid er åpen i
bestemte tidsrom
Attraktivt tilbud - det stilles høyere krav til
et profesjonelt mattilbud
Økonomisk gunstig - vil generere
leieinntekter og ingen driftsutgifter
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Svakhetene ved et kommersielt tilbud er blant
annet:
•
•

Kjøkkenfasilitetene vil sannsynligvis ikke
kunne brukes av foreninger og grupper på
Furuset
Man vil ikke ha mulighet til å la aktiviteter
fra resten av huset flyte inn i kafélokalene i
like stor grad

Styrkene ved en ideell modell er blant annet:
•

•

•
•

Kafeen kan i tillegg til å tilby mat og drikke
brukes aktivt som en kulturell ressurs til arbeidstrening, som gallerilokale, til
debatter og foredrag m.m.
Forankringen i bestemte
tjenesteleverandører vil sørge for at det er
brukere/kunder tilstede gjennom dagen hindrer tomme lokaler
Integrering av tjenestebrukere i en større,
øvrig offentlighet,
Kjøkkenfasilitetene kan benyttes av
foreninger og grupper i forbindelse med
møter og arrangementer

Svakhetene ved en ideell modell er blant annet:
•

Kvaliteten på tilbudet vil kunne variere avhenge av de relative ferdighetene til de
aktuelle personene

•

Tilbudet kan oppleves som mindre
attraktivt av ”vanlige” kunder - f.eks. fordi
det oppfattes som et sosialt tilbud

Vår konklusjon er at fordelene ved en ideell
modell er å foretrekke framfor en kommersiell.
Furuset har allerede serveringstilbud som
dekker de fleste behov, og selv om det kunne
være ønskelig med ”bedre” tilbud, anser vi
det som mer attraktivt å utforske mulighetene
for noe nytt, som i tillegg vil kunne bidra
samfunnsoppbyggende og være en ressurs i
bredere forstand.

catering og lagde mat til egne brukere. Dette var,
ifølge Læringssenteret selv, et godt virkemiddel
i språk- og arbeidstrening i tillegg til at selve
matproduksjonen fylte viktige funksjoner. På
grunn av nedbemanning måtte man imidlertid
kutte ut tilbudet. Det vil si at det fremdeles er
mange brukere knyttet til Læringssenteret
som kan drifte kjøkkenvirksomheten, men det
mangler en stilling som kan administrere et
overordnet ansvar.

Her finnes det gode muligheter for å tenke
synergi. Den mest framtredende løsningen vi
har identifisert, vil være å basere tilbudet på
et fundament bestående av Læringssenteret
og Frivilligsentralen. Begge disse er tjenester
det anses som naturlig å inkorporere i de nye
lokalene i forbindelse med Framtidens bibliotek.

Frivilligsentralen drifter per i dag en, i følge dem
selv, populær kafé i sine lokaler. Denne kafeen er
både et sosialt velferdstilbud og en møteplass,
samtidig som den fungerer som base for de
frivillige. Frivilligsentralen har imidlertid en
utfordring i at den frivillige arbeidskraften ikke
er tilstrekkelig forutsigbar til å drifte tilbudet
med optimal regelmessighet. Frivilligsentralen
har med andre ord det administrative på plass,
men kunne nyte godt av arbeidskraft.

Læringssenteret har drevet med en rekke
tilbud det vil være relevant å inkludere i det
nye bibliotekskonseptet, som tekstilverksted,
språk- og kulturformidling til innvandrere,
jobbsøkerkurs, diverse foredrag osv. Per
i dag samarbeider Læringssenteret bl.a.
med NAV, DNT og Bydelen. Tidligere driftet
Læringssenteret et kjøkkentilbud som bl.a.
leverte mat til barnehager i nærmiljøet, drev med

”Bibliotekskafeen” kan, slik vi ser det, med
fordel struktureres rundt Læringssenteret
og
Frivilligsentralens
ressurser,
der
Frivilligsentralen administrerer og drifter, og der
Læringssenteret deltar med sine brukere i et
organisert språk- og arbeidstreningsprogram.
Kafeen vil da være et tilbud til Frivilligsentralens
frivillige og brukere, til Læringssenterets
brukere, til ansatte i respektive tjenester,
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gruppe/forening
frivilligsentralen

betjent

tid

helg

læringsenterets
arbeidstrening
kveld

Vi foreslår et konsept for et offentlig og tilgjengelig
kafétilbud satt sammen av ulike ”moduler” fra
forskjellige foreninger, tjenestetilbud, grupper
og lignende, hvor de inkorporerer kafédriften
i sin virksomhet. Kafeen blir dermed et slags
”shared space” hvor utrykket varierer gjennom
døgnet og brukergruppene både skifter og er
de samme. Dette gir et attraktivt og dynamisk
samspill, som vil kunne bidra til å løfte fram
mangfoldigheten på Furuset og skape nye
koblinger mellom mennesker.

gruppe/lag

morgen

Denne organiseringen vil imidlertid begrense
seg til et tilbud innenfor Frivilligsentralens
åpningstider. Men det vil være lett å inkludere
andre grupper, organisasjoner eller tjenester
som kan drifte et bevertningstilbud etter dét. Man
kan også inkludere selvbetjeningsløsninger
eller automater. Modellen gjør det også enkelt
for foreninger som vil lage mat i forbindelse
med egne møter å gjøre det.

selvstendig
deltager

selvbetjent

“servicenivå”

samt et offentlig tilbud for alle. Nettopp dette
siste er en viktig styrke i konseptet. Målet
med begge tjenester er å skape en tilknytning
til storsamfunnet, men per i dag er begge
relativt isolert nede i Gransdalen. Gjennom en
samlokalisering i det nye bibliotekskonseptet
vil tjenestene integreres bedre i nærmiljøet, og
med det også brukerne.
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IF IT AIN’T BROKEN - DON’t FIX IT
HVILKE KVALITETER SOM BØR TAS VARE PÅ - OG HVORFOR
I en omstrukturering, er det viktig å ta vare på
det som fungerer, og gi det rom for å holde
frem i et nytt tilbud. Man kan nevne: Furuset
bibliotek som populært drop-in og møtested,
initiativ og skaperevne i tekstilverkstedet
eller i ungdomsklubbens studio, ildsjelene,
økonomiske investeringer som er gjort osv. Det
er mange aspekter som må veies når man skal
finne ut hvor man setter inn støtet.
Her er noen betraktninger om dette temaet, sett
i lys av eksisterende bibliotekstilbud.
Nyoppusset Bibliotek
Bibliotekslokalet ble oppusset i 2010. Lokalet
oppleves som forholdsvis lyst, luftig og
moderne. Dette ”utrykket” ønsker vi å beholde,
men vi foreslår en omdisponering av arealene
for bedre oversikt og lesbarhet, samt en bedre
difrensiereing av soner mtp lyd / støy (stille og
aktive soner)

Økonomi
Furuset bibliotek er en velfungerende og godt
besøkt instutisjon. Prosjektet er lagt opp slik at
det kan gjennomføres uten å måtte gjøre store
endringer i dagens bibliotek (1.etasje).
Kontorer
Tilbakemeldinger fra samtaler og idéverksted
med de ansatte tyder på at de trives godt med
sine (forholdsvis nyoppussede) lokaler. Vi
foreslår å bygge videre på eksisterende løsning.
Peiskroken
Biblioteket har en viktig funksjon som
en uformell ikke-kommersiell møteplass.
Peiskroken er en populært sted å slå seg ned.
Vi beholder ”peiskroken” og supplerer den med
”Trygve Lies hjørne” og et amfi hvor besøkende
kan slå seg ned med kaffe, aviser og utsikt til
bussholdeplassen.

Drop-in
Biblioteket har svært høye besøkstall. Vi legger
vekt på å ikke endre for mye, for å unngå at
folk føler de mister ”sitt” bibliotek. Biblioteket er
et sted det er enkelt å stikke innom. ”Drop-in
funksjonen” styrkes gjennom samlokalisering
med andre program (kafe, læringssenter,
dansesal osv)
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IT

FLEKSIBLE LØSNINGER FOR BRUK AV DATAMASKINER
Flere av aktivitetene som forvaltes av aktørene
vi ønsker å samlokalisere, handler om databruk
- fra opplæring i hvordan en datamaskin fungerer
og ulike programmer, til å bruke datamaskin
som verktøy, for eksempel i forbindelse med
språkkurs. I tillegg ønsker vi å legge til rette
for ytterligere kreativ bruk av datamaskiner,
tilgjengelig for også andre aktører. IT blir med
det en sentral komponent i dette konseptet.
Spørsmålet er hvordan vi best legger til rette for
at praksis både skal være enkelt og attraktivt.
Et alternativ kan være å opprette en stilling som
administrerer og forvalter et datarom. Denne
stillingen kan også inngå i en mer generell
vertskapsfunksjon. Problemet med en slik
løsning er at vi baserer oss på at stillingen faktisk
blir opprettet, samtidig som bruksområdet til
datamaskinene blir relativt låst til spesifikke
rom. I tillegg er det et viktig poeng at en rekke
av eksisterende IT-tilbud baserer seg i dag på
eksterne ressurspersoner for gjennomføring
- det vil si at privatpersoner eller kommunalt
ansatte, for eksempel, kommer til stedet for å
gjennomføre et kurs. En definert stilling ville
potensielt - av økonomiske grunner - derfor gå
på bekostning av slike tilbud, og det ville være
nødvendig å tenke nytt rundt hvilke tilbud som
skal finnes og hvordan de skal gjennomføres.

Vi anser det derfor for å være en bedre
løsning å legge til rette for fleksibilitet. Med
fleksibilitet sikter vi til alt fra hvilke aktører som
tilbyr hvilke tjenester, til mobile datamaskiner
(f.eks. bærbare datamaskiner og nettbrett i et
rullende skap) som kan benyttes i ulike typer
rom avhengig av hva som skal skje. En løsning
som dette vil i atskillig større grad være åpen
for nye tilbud i framtiden, og potensielt bidra til
å stimulere lokalt entreprenørskap på Furuset.
At private aktører får mulighet til å leie seg inn
i biblioteket (så fremt tilbudet passer overens
med husets profil) vil tilføre mer liv og en større
bredde i aktiviteter. Dette er positivt. I tillegg vil
det åpne for en dynamisk tilnærming til bruk av
datamaskiner som verktøy, i formidling så vel
som læring, ved at IT-løsninger ikke er låst til
spesifikke rom, men kan benyttes kreativt over
det hele.

i privat regi som kan bidra til det. For eksempel
kan små konferanser og seminarer leie lokaler i
biblioteket, som bidrar ti at nye aktører kommer
til Furuset og opplever stedet, at beboere på
Furuset mottar nye impulser og innblikk i ting
som skjer innen ulike samfunnsområder.

Poenget er at IT-tilbudet i biblioteket ikke bør
låses til ett rom, men innby til kreativitet og
dynamisk bruk gjennom fleksible løsninger.
Utleie av lokaler vil kunne være viktig
også innenfor andre temaer enn IT. F.eks.
kommersielle aktører som tilbyr teaterkurs,
skrivekurs og så videre. Målsettingen er å
skape en positiv arena for samfunnsdeltakelse
og læring, og det finnes en rekke aktører og
aktiviteter som nødvendigvis vil være forankret
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Ung på biblioteket / Eldre på biblioteket
ET FLERGENERASJONSTILBUD+

Et bibliotek for framtiden må nødvendigvis
fange utviklingstrekk ved samtiden dersom
målsettingen er å skape et robust og attraktivt
- et levedyktig - konsept. Vi snakker ikke her
om design og trender, men mentale rammer og
sosiale mønstre folk forankrer seg selv og sin
hverdag i. Vi har identifisert tre slike trekk som
det er nødvendig å ta i betraktning.
UTLEIRING
Dagens norske samfunn har utviklet seg
mye på få tiår. Med økt velstand har ikke
bare levekårene blitt bedre, men måten vi
organiserer samfunn og organisasjoner, samt
hvordan vi forholder oss til hverandre og oss
selv har endret seg. Vi ser dette blant annet i
forbindelse med spesialiseringstendenser. Det
vil si at funksjoner som tidligere ble administrert
av overordnede og generelle instanser i økende
grad løftes ut og rendyrkes.
Innen arbeidslivet tar dette form som
konfigurasjon og koordinering av en rekke
eksterne spesialistfunksjoner som supplerer
kjernevirksomheten. For eksempel ved at
innleide konsulentfirmaer tar seg av bedrifters
faktureringsarbeid, et annet innleid firma tar
hånd om renhold, et annet drift av IT og så
videre. Dette har både med krav knyttet til
effektivisering og teknologisk utvikling å gjøre

- når samfunnet blir mer spesialisert, kreves
det mer innsats for å ha kontroll over egen
særkompetanse.
Organisasjoner som fastholder ved tradisjonell
organisering av aktiviteter - det vil si en holistisk
tankegang der alle behov og funksjoner skal
dekkes under samme tak - opplever derfor
i økende grad at deres relevans (form og
innhold) svekkes. Dette er relevant i forbindelse
med Framtidas bibliotek og samlokalisering av
tjenester, hvor ulike organisasjoner kan utfylle
hverandre og oppnå synergieffekter ved hjelp
av koordinert innsats i samme bygg. Effektiv
utnyttelse av hverandres kompetanse vil gi
bedre forutsetninger for å styrke respektive
særkompetanse.
En tilsvarende utleiringstendens finner vi også
innenfor privatlivet, knyttet til folks fritid. Her
er det imidlertid snakk om utleiring i mental
forstand. Med det mener vi hvordan folk forholder
seg til de ulike aktivitetene de engasjerer seg i
på fritiden. I mindre grad enn før lar disse seg
kategorisere i samlet forstand, men stykkes i
stedet opp i ulike konkrete aktiviteter innenfor
bestemte områder.
Denne utviklingen har ikke nødvendigvis med
nødvendighet å gjøre – at aktivitetene ikke lar
seg sammenfatte under et felles begrep. I stedet
speiler utviklingen en moderne selvforståelse,

og en intensivert oppmerksomhet på hva hver
enkelt av oss faktisk gjør.
Det er ikke lenge siden det ville være helt vanlig
å høre noen si ”På fritiden liker jeg å trene”,
og det ville oppfattes som både tilstrekkelig
og selvforklarende av andre. Men i dag er det
atskillig mer vanlig å sette ord på hva det er man
gjør, og ramse opp de konkrete aktivitetene:
”På fritiden driver jeg med landeveissykling,
squash, klatring, toppturer, soppturer, crossfit
og zumba”. Vi kunne i denne sammenhengen
like gjerne bruke litteratur som eksempel: ”På
fritiden leser jeg gjerne kontinentalfilosofiske
tekster, samler på politiserte fortellinger fra
Kina, besøker Litteraturhuset i forbindelse
med forfatterpresentasjoner, skriver haikudikt og analyserer svenske sangtekster fra det
progressive søttitallet”.
En årsak til denne utviklingen har med en stadig
økende selvrefleksivitet å gjøre. Samfunnet
ligger i dag atskillig mer åpent enn før. Hver
enkelt skaper seg selv og sin framtid gjennom
aktive valg, som prosjekter i en verden der
alle muligheter (tilsynelatende) ligger åpne.
Summen av hva vi gjør blir dermed et bilde av
hvem vi er – ”jeg er konfigurasjonen av mine
aktiviteter og interesser”.
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AKTIVITETSMANGFOLD

TIDSKLEMMA

I sammenheng med en økt oppmerksomhet
rundt hva hver enkelt av oss bedriver fritiden
med, ser vi en økning i antall aktiviteter folk
engasjerer seg i. Som prosjekter i verden er
det viktig å skille seg ut - vi vil være unike - og
måten vi oppnår dette på er ved å knytte oss
opp mot stadig flere og spennende aktiviteter.
Fritidssfæren har dermed skiftet innhold, fra å
være en sfære der vi har fri til en sfære der vi
aktiviseres og aktiviserer oss selv - ”vis meg
hva du gjør, og jeg skal fortelle deg hvem du
er”.

Med et aktivt forhold til de ulike aktivitetene
vi engasjerer oss i, i kvalitativ forstand, samt
et økt antall aktiviteter i kvantitativ forstand,
blir fritiden lett et hektisk skjema der både
fleksibilitet viktig for koordinering. Det er dette
vi kjenner som ”tidsklemma”.

Der det tidligere var legitimt å si ”på fritiden liker
jeg å slappe av”, vil det i dag oppfattes som
passivt å tiltaksløst. Derfor er det mer vanlig å
si ”på fritiden liker jeg å lese en god bok, lytte
til klassisk musikk og meditere”. Innholdet
behøver altså ikke å ha endret seg, men måten
vi aktivt forholder oss til og omtaler det har
skiftet karakter.

På grunn av et mer omfattende (fritids)
aktivitetsprogram
kan
begrensende
åpningstider være til hinder for brukere som
ønsker å benytte seg av tilbud. Løsninger med
lengre åpningstider eller der brukere kan ”låse
seg selv inn” selv, vinner dermed i stadig større
grad frem. Vi ser det blant annet i forbindelse
med treningssentre, men også biblioteker
verden over.
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ANBEFALINGER

fellesskap oppstår. Sosial forankring.

Fra åpne arenaer til fokuserte tilbud. Som
nevnt har mange tradisjonelle institusjoner
opplevd svekket relevans i nyere tid. Dette
gjelder i hovedsak møteplasser uten konkret
og instrumentelt program; åpne arenaer der
poenget først og fremst er å møte opp og å bli møtt
av andre. Ungdomsklubben og Seniorsenteret
er eksempler på slike institusjoner.

Men form og innhold må gis et uttrykk
tilpasset vår tid og brukergruppenes behov og
preferanser. Vårt samfunn i dag er både mer
mangfoldig og mer dynamisk enn tidligere, og
dette må tas på alvor.

Den tradisjonelle oppfattelsen av en
ungdomsklubb, er et lokale der ungdom
kommer sammen. Hva de gjør der, så lenge
de oppfører seg ordentlig, er mindre viktig. Det
samme gjelder seniorsenteret, som et sted der
eldre kan komme uten at det ligger spesielt
sterke føringer på hva de skal gjøre annet enn
å være der. Disse institusjonsformene er ikke
lenger (hvis de noen gang var det) i stand til
å fange opp det mangfoldet av kulturuttrykk
brukerne representerer, og ikke minst ønsker
å formidle.
Her er det imidlertid viktig å poengtere
at det er formen og innholdet, ikke selve
grunnfunksjonen, som har utspilt sin relevans.
At unge og eldre (og andre grupper) har tilgang
til sosiale møteplasser og arenaer for kreativ
utfoldelse er fremdeles like viktig som før, fordi
det er i slike rammer følelse av tilhørighet og

Hybride kulturer og “nye” stemmer. På
den ene siden vokser det i dag fram nye
(hybridiserte) kulturelle behov gjennom
globaliseringsprosesser, som overskridende
kommunikasjonskanaler
og
lignende.
”Glokalisering” er for eksempel et begrep som
forsøker å fange opp hvordan inspirasjon
utenfra (fra fremmede steder) fanges opp og
gis nytt uttrykk i en lokal kontekst. På den andre
siden opplever vi at stemmer som tidligere ikke
ønsket å stå frem, nå krever sin rettmessige
plass i offentligheten. Dette innebærer et stadig
økende behov for å møte ulike grupper med
“nye” aktiviteter på “nye” steder.
Dette “nye” kan med fordel være hybride
løsninger der man introduserer eksisterende
steder og institusjoner for nye grupper, på nye
måter, og lar tradisjonelle aktiviteter få nytt
uttrykk i andre omgivelser.
Framtidens bibliotek som supplement. Det
nye biblioteket på Furuset kan bli et viktig
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Seniorsenteret

Seniorsenteret

FRAMTIDENS
BIBLIOTEK

supplement til eksisterende aktivitetstilbud. Vi
skriver supplement, fordi man da kan skape
noe nytt framfor å flytte noe gammelt inn i nye
lokaler. På den måten kan man tilføre Furuset
noe ”mer”, som samtidig kan tilby en viktig
kanal ut i verden gjennom kulturformidling.
I denne sammenhengen handler det om å finne
fram til hvordan arenaen kan videreutvikles,
med tilbud for blant annet unge og eldre, der
tilbudene – i motsetning til å være vage og
generiske - speiler institusjonen og foregår på
dens premisser.
Når det gjelder unge er Furuset allerede godt
i gang med å bli et foregangssted i denne
sammenhengen, med blant annet tilbud som
Gran Åpen Skole og Ung i Forum. Uten å skulle
ta stilling til hvorvidt disse tilbudene best mulig
realiserer sin intensjon, er begge eksempler på
konkretiserte tilbud til unge, som avgrenser seg
gjennom lokaler og kulturelle rammer.

Ung i
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Ung i
Forum

FRAMTIDENS
BIBLIOTEK
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via
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Institusjoner
uten innhold
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uten innhold

På mange måter er biblioteket alt et supplement,
men rollen skal utvikles og kan i tillegg med fordel
styrkes gjennom formalisering. Et konsept basert
på tankegangen ”ung på biblioteket” er dermed
fristende å videreutvikle. Grunntanken her er at
man ikke løfter Ungdomssenteret inn i de nye
lokalene, men i stedet tar utgangspunkt i hva
bibliotekets kompetansekjerne består i, hvilke

til

Andre
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tilbud

til

FOKUSERTE
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AKTIVITETER
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aktiviteter som har vist seg velfungerende i lys
av dette, og utarbeider et definert programtilbud
til unge. Det naturlige vil være å fokusere dette
inn under en kulturfane, som et annerledes
tilbud enn for eksempel Ung i Forum. Basert på
våre observasjoner anbefaler vi at det legges
fokus på å utvikle tilbud som stimulerer til
aktiv deltakelse gjennom å skape og å lære (i
en annen forstand enn idrett, hvor tilbudet på
Furuset er relativt godt). Det er alt flere arenaer
der ungdom kan være, men steder som kan
bidra til kreativitet og intellektuell stimulans kan
det med fordel bli mer av.
Det samme er mulig å tenke rundt “eldre på
biblioteket”. Når det gjelder eldre er imidlertid
ikke samfunnsutviklingen kommet like langt i
utviklingen av aternative organiseringsformer,
men vi ser at kommende eldregenerasjoner
avviker fra hva vi er vant med fra tidligere tider.
Blant annet er vi nødt til å legge mye bedre til
rette for eldretilbud som tar hensyn til kulturelt
mangfold, som kan representere det spekteret
som faktisk finnes.
Dagens eldre er i større grad selvstyrte og
aktive, og forventer å få fortsette med sine
”selvrealiseringsprosjekter” selv om de går av
med pensjon – de vil reise, forbruke, debattere
og så videre. Med andre ord: morgendagens
eldre har andre behov og preferanser. Det

innebærer at selv om dagens seniorsenterform
fungerer godt for noen, vil det om få år være
behov for andre tilbud som kan supplere. Og
som dagens unge, vil disse tilbudene variere
mellom ulike eldregrupper og derfor best
forankres som målgruppetilpassede tilbud
innunder andre institusjoner.
Én løsning for biblioteket kan derfor være å
tenke hvilke funksjoner og aktiviteter som kan
tilrettelegges for ulike brukergrupper, samt
utvikle et system for hvordan brukerne kan ta
dem i bruk. Dette tenkes da som et supplement
til eksisterende tilbud og institusjoner
brukergruppene alt har en forankring i, og ikke
som en konkurrerende arena.
Det nye bibliotekskonseptet skal således
være en fleksibel arena som legger til rette
for aktiviteter, men som ikke konkurrerer med
andre institusjoner om eierskap over brukerne.
Deltakerne som benytter seg av tilbudene vil
dermed også benytte seg av tilbud andre steder,
men her finner de en fokusert tilnærming og
tilrettelegging for bestemte typer aktiviteter.
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FURUSET I OSLO
ET STEDSTILPASSET TILBUD

Gjennomsnittlig inntekt (menn): En viktig
variabel fordi det i stor grad fortsatt er slik at
mannen i husholdningen regnes som hovedforsørger, samt at andelen deltidsarbeidende
kvinner i Norge er høy.

v.aker
Alna

17%
744k

Furuset Bibliotek

74%

58%

269k

gj. snitt
40%
355k
42%

23%

Prosentandel skoleelever med annet morsmål
enn norsk: En viktig variabel fordi det forteller
noe om nivået på kulturelt mangfold i bydelen,
samt belyser nødvendighet for tilrettelagte
tiltak for integrering.
Prosentandel over 20 år med høyere utdanning: Et viktig mål fordi utdannelse påvirker
muligheter på arbeidesmarkedet, samt at
høyere utdannelse henger sammen med
andre viktige variabler, som f.eks. helse,
samfunnsdeltakelse og kulturkjennskap/beherskelse.
Som del av bydel Alna, er Furuset bare ett av
mange steder i Oslo. Og som alle andre steder
utmerker også Furuset seg på bestemte variabler
- med kvaliteter og utfordringer. For å løfte fram
slike relative særtrekk, kan det være nyttig med
et komparativt blikk. Vi har satt bydel Alna opp
mot Vestre Aker via relativt avvik (positivt eller
negativt) fra gjennomsnittsverdiene i Oslo,
overordnet.
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Her ser vi at bydel Alna skårer svært lavt på
gjennomsnittsinntekt (menn) og andelen med
høyere utdannelse. Bydel Vestre Aker skårer
imidlertid høyt. Når vi ser på andelen elever
i skolen med annet morsmål enn norsk, er
imidlertid bildet omvendt - her skårer Alna
langt høyere enn Vestre Aker. Dette forteller
oss at bydel Alna preges av en befolkning med
færre ressurser (økonomi, utdannelse) enn
andre bydeler, samt at utfordringene knyttet til
integrering av fremmedkulturelle er større. Et
konsept som søker å utvikle biblioteket som
en ressurs i nærmiljøet, for befolkningen på
Furuset, bør ta utgangspunkt i dette.
Dette bør imidlertid ikke tolkes som at
bydelsbiblioteket på Furuset skal være noe helt
annet enn et bydelsbibliotek et annet sted, men
at tilbudet bør tilrettelegges på et fundament av
sosial sensitivitet som nærmer seg brukerne
basert på deres behov og forutsetninger.
Slik kan biblioteket på Furuset fylle en annen
hovedfunksjon enn bibliotek i andre bydeler.
Dette er det allerede god tradisjon for på
Furuset, med Områdeløft, foreninger og
bydelstjenester. Også biblioteket har antatt en
slik rolle, blant annet som sosial møteplass og
en ressurs for skoleelever etter skoletid, men
når vi her nærmer oss en samlokalisering av
tjenester kan slik målrettet innsats formaliseres

og intensiveres ytterligere. Dette vil potensielt
virke positivt i arbeid med utjevning av sosial
ulikhet.

Veiledning kan handle om alt fra leksehjelp til
å vise fram uante muligheter for utdannelse og
arbeid.

Økonomi, utdannelse og språkbeherskelse
er viktige ressurser for samfunnsdeltakelse.
En potensiell viktig rolle for det nye
bibliotekskonseptet kan dermed være å innta
en rolle som arena for integrasjon og sosial
mestring, for kunnskap og entreprenørskap, for
å skape og formidle.

Muligheter for å skape kan handle om alt fra
dans til syverksted og arrangere debatter.

Konseptet skal imidlertid ikke være et
sosialpolitisk tiltak, men et attraktivt kulturtilbud
for alle. Det er derfor viktig at forholdene gripes
an i form av deres kvaliteter framfor utfordringer
som skal løses. Dette utelukker imidlertid ikke
en målsetting om å bidra til utjevning av sosial
ulikhet ved å skape muligheter for læring og
utvikling av ferdigheter.
Tre slike kvaliteter å bygge inn i det nye
bibliotekskonseptet, bør handle om muligheter
for å skape, veiledning og arbeidstrening.
Samtlige kan handle om integrasjon, men ikke
nødvendigvis. I bunn og grunn handler det om
å gi mennesker på Furuset en plattform mot
noe større utenfor lokalsamfunnet.

Arbeidstrening
handler
om
å
bruke
samlokaliseringsaspektet i prosjektet som en
mulighet for å introdusere personer for norsk
kultur, språkbeherskelse og lignende i praksis,
gjennom arbeid.
Samtlige av disse tre aspektene vil både gi et
tilbud til personer som trenger det, og kunne
bidra til å skape en attraktiv sosial møteplass
for alle.

Trene
Skape
Veilede
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BIBLIOTEKET SOM PLATTFORM
BIBLIOTEKET OG BRUKERROLLER

Generasjoner: En arena
for kunnskap og læring,
opplevelser og inspirasjon,
medvirkning og skapning
som gir ulike generasjoner
(på ulike måter) en
tilknytning til storsamfunnet
og verden

skape

delta

lære

biblioteket
Generasjoner
inspirere
integrasjon

mestring

BRUKERNE SOM DELTAKERE
BRUKERMEDVIRKNING
BRUKERINNOVASJON
BRUKEROVERTAGELSE

Integrasjon: En arena der folk kan
engasjere seg i både ”ny” og ”gammel”
kultur, som tilbyr en kanal å engasjere seg
i samfunnet som medborger, gjennom
læring og praksis utover tradisjonelle
tjenester

Mestring: En arena som
legger til rette for deltakelse,
som er åpen for at brukerne
selv fyller rommet med
innhold.
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LEARNING FROM MALMØ...
...ÅLBORG OG LONDON

”Kom till oss om du vill läsa och låna
böcker, ta en god fika,
laga dina jeans, pyssla, möta andra, låna
en dator, läsa tidningar på olika språk,
göra eller se ett arrangemang, eller bara
ta en paus i en av våra sköna soffor.

”Our ‘no rules’ policy has brought
in thousands of
people who had never been to a
library before

Ubetjente
biblioteksfilialer
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IDEA STORE
”Our ‘no rules’ policy has brought in thousands
of people who had never been to a library
before”
Kultur som forbruk. Idea store startet i
2002 som et konsept strukturert rundt et
overskridende bibliotek. Dette skulle svare på
utviklingstrekk i Storbritania, der stadig flere
besøker biblioteket samtidig som stadig færre
låner bøker. Dette ble tolket som at biblioteket
som institusjon fyller en viktig rolle i samfunnet,
men at innholdet delvis har mistet relevans.
Idea store skulle altså modernisere biblioteket
og tilpasse det samtid og framtid.
Hovedkriteriene dette baseres på, er:
•
•
•
•

Færre, men mer sentrale lokaler (der folk
handler)
Moderne design og uttrykk (tilpasset en
handlementalitet)
Samlikalisering av tjenester. I hovedsak:
Bibliotek, kafé,
voksenopplæring, tilgang til PCer,
møteromhotell.

Idea
store
baserer
seg
på
en
”shoppingmentalitet”, hvor brukerne er kunder
og de ansatte servicepersonell/tilretteleggere.

Fra handelssektoren har man latt seg inspirere
av lengre åpningstider, attraktiv profilering og
så videre. Og prosjektet har vært en suksess,
med drastisk økning brukere kontra de ”gamle”
bibliotekene. Det har også vært viktig for Idea
store å distansere seg fra selve begrepet,
bibliotek.

GARAGET

Idea store selv vektlegger to faktorer
som viktige i suksessen: gjennomtenkte
og gode arkitektoniske løsninger, samt
brukermedvirkningsprosesser. Dette har vært
viktig blant annet for å tiltrekke seg grupper som
tidligere har følt seg utelatt fra den tradisjonelle
bibliotekstmodellen. Eksempler kan være
forretningsmøter i kafeen, babymassasje i
grupperom, språkkurs og så videre. Dette har
ført til at Idea store har blitt et knutepunkt i det
lokale sosiale nettverket, som offentlig rom og
møteplass.

Samarbeid og samskaping. Garaget i Malmö
åpnet i 2008 som ett stort rom i en gammel
industrihall. Siden har brukerne fått definere
alt fra interiør til aktiviteter. Garaget bygger på
prinsippet om at alt skal være gratis og åpent
for alle. Blant tilbudene finner man blant annet:

Blant produktene Idea store tilbyr er det spesielt
relevant å trekke fram:
•
•
•

Elektronisk bibliotek / nedlasting av bøker,
lydbøker, tidsskrifter o.l. fra egen PC
hjemme
Karrieresenter for å stimulere til
entreprenørskap
Samfunnsutvikling gjennom kurs drevet av
frivillige

”Kom till oss om du vill läsa och låna böcker,
ta en god fika, laga dina jeans, pyssla, möta
andra, låna en dator, läsa tidningar på olika
språk, göra eller se ett arrangemang, eller bara
ta en paus i en av våra sköna soffor.”

•
•
•
•

Verksted, for egenaktivitet eller kurs
Bibliotek basert på brukernes ønsker, m/
utlån av laptop og nettbrett
Økologisk kafé
Arrangementer, sentralt- eller brukerinitiert
(foredrag til dans/musikk)

Målsettingen med Garaget er å aktivisere og
engasjere - at brukeren skal være en deltaker. I
tillegg knytter man til seg frivillige (for eksempel
til å drive språkkafé, kursing i håndverk og
leksehjelp). På kveldene og i helger kan man
også låne Garaget for å arrangere forskjellige
tilstelninger. Scenen er fri, brukerne kommer
med ideer og arbeidskraft, og Garaget stiller
med lokaler, tips og råd til markedsføring. Skal
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man bruke lokalet får man utlevert en nøkkel.
Det kan være over 30 nøkler i omløp på samme
tid.
For å sørge for at tilbudet er tilpasset brukerne
gjennomføres det jevnlig brukerundersøkelser ,
som legges til grunn for videre utvikling. Det er
også avstemning av hvilke bøker og workshops
man skal satse på.
I motsetning til Idea store, som bygget på en
klar arkitektonisk idé, tok Garaget over et ”tomt”
lokale hvor konseptet i stedet fikk muligheten til
å vokse fram på egne brukerdrevne premisser.
Garaget er lokalisert i et område med store
sosiale forskjeller, preget av kulturelt mangfold,
og målet om å skape et offentlig rom og en
møteplass har vært viktig.
Blant produktene Garaget tilbyr er det spesielt
relevant å trekke fra:
•
•
•
•
•

Kreativt verksted (sy, tegne, lage mat etc.)
Et bibliotek fylt opp etter brukernes behov
og ønsker
En åpen kafé som brer om seg i hele
lokalet
En fleksibel scene som er gratis å bruke og
tilgjengelig hele døgnet
Dialoglab - et vitensenter for
medborgerdialog og samtaleteknikk

AALBORG bibliotekene
Utvidet tilgjengelighet. Alle biblioteksfilialer i
Aalborg er åpne også utenfor bibliotekarenes
arbeidstid. Det startet som et prøveprosjekt på
én filial i 2009, og ble innført for alle filialer i 2011.
Aalborgbibliotekenes 13 filialer er organisert
som avdelinger under hovedbiblioteket, med
ett felles budsjett. Bibliotekarene som arbeider
i filial, arbeider også på hovedbiblioteket, og
alle arrangementer og utstillinger organiseres
fra hovedbiblioteket.
Alle filialer er åpne mellom 9 og 21.
Bibliotekarene er tilstede på filialene mellom
10-15, eller 13-18, samt noe tid på lørdager.
Utenfor betjent tid, kan alle benytte seg av
lånekort/sundhetskort
som
adgangskort
for filialene. I tillegg til adgangssystem og
selvbetjent lån/levering, er filialene utstyrt med
videovervåkning og høytalersystem, samt tidog bevegelsestyrt belysning. Totalt kostet det
gjennomsnittlig 300 000 DKK å bygge om, og
utruste hver filial for ubetjent bruk. Filialene er
møblert med plastmøbler, for å gjøre renhold
enklere, samt lave reoler for å gi oversiktlighet
og trygghet for gjestene.

form av gjenger av barn/unge som har tatt seg
til rette på filialene utenfor betjent tid, og gjort
det ubehagelig for andre gjester. Utfordringene
forsøkes løst i samarbeid med politi og barneog ungdomstjenesten i kommunen.
Det hender også at bibliotekarer er tilstede
på filial også når filialen er ubetjent, for å
utføre ulike oppgaver knyttet til driften. Dette
er en utfordring for de ansatte, da det er stor
pågang på disse også når de ikke er tilstede
for å betjene de besøkende ved filialen. Dette
forsøkes løst ved tydelig informasjon og ved å
øke servicenivået innen betjent tid. Sentralt i
dette har det vært å etablere et vertskap-gjestforhold. I denne prosessen har konsulenter fra
Visit Denmark vært sentrale, deriblant forsøk
med skjulte besøk for å kartlegge servicenivå.

Prosjektet har vært en suksess, og besøkstall
har gått vesentlig opp siden ordningen startet.
Noen utfordringer har oppstått, hovedsaklig i
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KOSTNADSOVERSLAG

BASERT PÅ KVADRATMETER OG ERFARINGSTALL
SUM HELE
PROSJEKTET
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