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Når Grimstad etter flere tiår med utred-
ninger og utsettelser fikk et nytt bibliotek, 
er resultatet et fint treskrin som yter mer 
enn et første øyekast tilsier. Et sterkt beg-
renset budsjett gjorde at prosjektet måtte 
reduseres til det aller mest nødvendige for 
å kunne realiseres. Likevel evner bygget å 
gjøre flere ting samtidig, og fremstår som 
et komplett, om enn noe magert, møtested 
for byens befolkning. Med Helen & Hards 
bibliotek fikk Grimstads politikere dermed 
en bedre bibliotekbygning enn de kunne 
forvente for den lave byggesummen. Men 
bør arkitektene også kunne forvente mer av 
politikerne? 

Vedtaket om et nytt bibliotek ble fattet 
i kommunestyret i 2014, med tre stemmers 
overvekt. Avgjørelsen avsluttet en politisk 

dragkamp som hadde vart over tre tiår. I 
mellomtiden hadde biblioteket vært henvist 
til fuktige lokaler i en gammel murbygn-
ing oppe i det historiske sentrum. Ikke at 
man ikke hadde forsøkt: Senest i 2004 ble 
det avholdt arkitektkonkurranse hvor LPO 
ble utropt som vinner. Men det var først nå 
man greide å enes både om lokalisering og 

«Turveien binder sammen de ulike 
attraksjonene parken har å by på.”

Det aller mest  
nødvendige

Helen & Hards Bibliotek i  
Grimstad er et sobert motsvar 
våre mange overdimensjoner-
te, arkitektur-aktige kulturhus. 
Men linjen mellom nøysomhet og 
underernæring tøyes av lyden fra 
kjøleelementene på brusautoma-
ten og sandwich-diskens plast-
pakkede rundstykker.
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alle bilder cmykket

KRITIKK 

Grimstad bibliotek 
Tekst: Halvor Weider Ellefsen

Halvor Weider Ellefsen 
er utdannet ved 
arkitekthøyskolen i 
København. Han driver 
firmaet Studio Ellefsen 
og er førsteamanuensis 
ved AHO

For å skape trygghet er det satt 
opp nye lysmaster langs den 
gruslagte turveien. På bordgan-
gen er tredekket belyst fra lys-
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finansiering. Biblioteket ble plassert i den 
gamle post- og politibygningen i forlengels-
en av Storgaten mot sjøen. Det var satt av 60 
millioner til prosjektet, inkludert tomtekjøp. 
På spørsmål fra NRK om hva slags bibliotek 
Grimstad ville få, var ordfører Hans Antons-
ens lakoniske svar at «kommunen ser ut til å 
få et bibliotek som er slik flertallet vil ha det. 
Det er et bibliotek med en kostnadsramme 
som både kommunens eksperter og eksterne 
eksperter sier er altfor liten.»

Magert budsjett på fet tomt
Heller ikke blant innbyggerne var entu-
siasmen påtagelig, og det var levert inn 
4000 underskrifter i regi av en gruppe som 

heller ville samlokalisere biblioteket med 
byens kino- og kulturhus. Likevel fikk man 
til slutt politisk flertall for en ramme på 75 
millioner, hvorav i underkant av 35 skulle 

finansiere nybygget. Byen som i sin tid huset 
både Ibsen og Hamsun skulle endelig få sitt 
eget bokhus. 

Politisk uvilje, folkelig motstand og en 
meget trang budsjettramme er ikke det 

beste utgangspunktet for god arkitektur, og 
én av interessentene trakk seg fra konsept-
konkurransen med begrunnelsen at det ikke 
lot seg gjøre å realisere prosjektet for denne 
summen. For Helen & Hard ble løsningen å 
effektivisere bygningsprogrammet og strippe 
prosjektet ned til et absolutt minimum. 
Arkitektene svarte på oppgaven gjennom 
et effektivisert romprogram og et spartansk 
interiør hvor kruttet var samlet i limtrekon-
struksjonen. Entreprenør AF Gruppen var i 
overkant ivrige med kniven, og både overlys 
og himling røk ut av tilbudet før arkitektene 
rakk å summe seg. Siden måtte prosjektleder 
Njål Undheim besøke kommunestyret for 
å hanke inn nødvendige ekstrabevilgninger 

«Eksisterende bydelspark er 
oppgradert til å inneholde mer 
attraktive  
møteplasser.”

For å skape trygghet er det satt opp nye lysmaster langs den gruslagte turveien. På bordgangen er tredekket belyst fra lyspunkter i håndløperen. Dette gir 
minimalt med lysforurensning. To increase safety, new light poles line the gravel pathway. Lights have been installed in the rails along the wooden deck.

For å skape trygghet er det satt opp nye lysmaster langs den gruslagte turveien. På bordgangen er tredekket belyst fra lyspunkter i håndløperen. Dette gir 
minimalt med lysforurensning. To increase safety, new light poles line the gravel pathway. Lights have been installed in the rails along the wooden deck.
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Plan 1.etasje, målestokk 1:300. 1. Kafé, 2. Auditorium, 3. garderober og toalett, 4. kontor for ansatte, 5. magasin, 6. lager, 7. studieceller,  8. teknisk rom. 
Plan ground floor, scale 1:300. 1. cafe, 2. auditorium, 3. cloakroom and toiletts, 4. employe office, 5. storage, 6. storage, 7. study rooms, 8. technical room.

Plan 2. etasje, målestokk 1:300. 9 .resepsjon, 10. møterom, 11 spill og filmrom, 12. turistinformasjon.  
Plan first floor, scale 1:300. 9. reseption, 10. meetingroom, 11. game and movie room, 12. turist information.

For å skape trygghet er det satt 
opp nye lysmaster langs den 
gruslagte turveien. På bordgan-
gen er tredekket belyst fra lys-
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Lindebergparken kobler seg på de andre grøntarealene gjennom Groruddalen, og gir samtidig lokalbefolkningen nye arenaer og aktivitetsflater. The 
Lindeberg park connects to the existing network of parks in Groruddalen, while also offering the locals new meeting-places.

Lindebergparken kobler seg på de andre grøntarealene gjennom Groruddalen, og gir samtidig lokalbefolkningen nye arenaer og aktivitetsflater. The 
Lindeberg park connects to the existing network of parks in Groruddalen, while also offering the locals new meeting-places.

på kortsidene: På bysiden i nord huser det 
enkle inngangspartiet byens turistkontor i 
en ellers lukket fasade. Sørfasaden mot sjøen 
har mere glass. Her leder inngangspartiet inn 
til en liten kafé. Nøysomheten i prosjektet 
understrekes av lyden fra kjøleelementene 
på brusautomaten, og sandwich-diskens 
plastpakkede rundstykker. 

Men selv ikke takhøyde, ølsalg eller 
eritreisk tema-meny etter lunsj kompenser 
for at kaféområdet framstår smått og 
småtrist. Det gjør heldigvis ikke bygningens 
flerbruksrom «Salen», som under mitt besøk 
var stappet fullt av Lego, og som ifølge 

bibliotekets brosjyre byr på kulturpåfyll 
hver lørdag. Funksjonene er adskilte, og 
jeg skulle gjerne sett en løsning hvor salen, 
kafeen og inngangspartiet virket sammen på 
en mer produktiv måte. Dessuten kunne en 
større og mer innbydende kafé lokket byens 
resurssterke pensjonister ned fra Oddensen-
teret på nabotomta, hvor de sitter stuet som 
burhøns.

Organisert som ønskekvist
Limtrekonstruksjonen, med akustiske pane-
ler i tre og sentrert overlys, samler interiøret 
og skjenker det en viss monumentalitet 

for å realisere bibliotekets grunnleggende 
kvaliteter. 

Men på tross av det vesle budsjettet 
hadde Grimstad likevel ett trumfkort på 
hånden: Lokalisert på havna rett sør for sen-
trum fikk bygget det best tenkelige utgang-
spunkt for å bli byens litterære møtested. 
Biblioteket er også nærmeste nabo til 
Odden, et kjøpesenter og utviklingsområde 
som ikke uventet har fått navnet «Odden 
Brygge», noe som gjør konteksten uover-
truffen, og når prosjektets park «Byhaven» 
tegnet av Landskapsfabrikken står ferdig, vil 
koblingen mellom sentrum og sjøen ivaretas 

ribbede fasadene gjør at bygningen minner 
litt om en forvokst variant av fortidsdyret 
trilobitt som er i ferd med å forsere skrånin-
ga opp fra vannet. Husets høye, vertikale 
vindusslisser gjør boksen uttrykksfull, 
uten at det bryter med bygningens ellers 
edruelige preg. Fotavtrykket er begrenset 
av den bevarte betongkonstruksjonen til 
postbygningen, noe som ved første øyekast 
gir prosjektet en litt underlig orientering. 

Oppå konstruksjonen, som også innbefat-
ter dekket i andre etasje, er det reist en lett 
limtrekonstruksjon med aksebredde på litt 
over tre meter. Hovedinngangene ligger 

«Eksisterende bydelspark er 
oppgradert til å inneholde mer 
attraktive  
møteplasser.”

av noe så sosialdemokratisk som et nøkternt 
biblioteksbygg.

Nøkternt på grensen til fattigslig
Biblioteket ligger parallelt med Riksvei 420 
som går igjennom Grimstad sentrum, og de 

som slekter på det langt mer flamboyante 
søsterprosjektet i Vennesla. Likevel er ikke 
bygningens fremste egenskaper å finne i 
det formale, men heller i hvordan bygrepet 
tegner seg i organiseringa av biblioteksfunk-
sjonene: Bevegelsen nordfra diagonalt mot 
trappen ned til første etasje er ruslende og 
uformell, understreket av en fallende him-
ling over kafeen i sør. Mens man passerer 
de åpne avdelingene for barn og skjønnlit-
teratur skjønner man også at institusjonens 
hang til hornbriller og hysj-hysj er forsøkt 
erstattet av en annen type møtested; en som 
drar nytte av flyten av mennesker gjennom 



    Arkitektur N   nr. 2/2018    8786    Arkitektur N  nr. 2/2018

Prosjektopplysninger

Byggets navn: Grimstad Bibliotek
Adresse: Jernbanebrygga 1, 
Grimstad
Ferdigstilt: Desember 2017
Oppdragsgiver: Grimstad Kommune 
Arkitekt: Helen & Hard
Medarbeidere: Reinhard Kropf, part-
ner, Siv Helene Stangeland, partner, 
Njål Undheim, prosjektarkitekt, Jana 
Kocjan, arkitekt, Dag Strass, arkitekt
Interiørarkitekt med medarbeidere: 
BS Eurobib AS  v/Aina Vestengen, 
interiørarkitekt MNIL
Konsulenter: Dagfinn Skaar: RIB, 
RIBr, SWECO: RIByFy, RIEn, FDV, 
Stokkebø Competanse: RIG, Caveli-
on: RIE, RIV, Sinus: RIAku
Brutto areal: 2840 kvm
Kostnader: Entreprise kostnad – 
27,5 millioner kroner ekskl. mva
Foto: Sindre Ellingsen, Helge Eek for 
BS Eurobib

Miljøopplysninger

Energikilder: Luft–vann-varme-
pumpe
Ventilasjon: Mekanisk
Materialbruk: Gjenbruk av eksis-
terende sokkel, samt bruk av tre i 
konstruksjon
Entrepriseform: Totalenterprise

bygget, men som samtidig skaper rolige 
«blindgater» for så vel tradisjonelle som 
nye biblioteksfunksjoner. Nivå tre ligger 
noen tribunetrinn opp fra andre etasje med 
panoramautsikt over fjorden. Området er 
reservert byens ungdommer, understreket 
både gjennom skilting og en haug med 
saccosekker. Og innover i den litt for lave før-
steetasjen finner vi fagbokavdelingen, med 
stilleceller samt studie- og leseplasser. Her 
ligger også toaletter, administrasjonsfunksjo-
ner og en liten gallerilomme på knappe 35 
kvm. Denne «ønskekvist-aktige» organise-
ringen av bygget, hvor bevegelsen gjennom 
byen trekkes inn i bygningskroppen som 
premiss, sender tankene til tusenårsskiftets 
hollandske arkitektur.

I Grimstad forblir ikke dette grepet et 

rent arkitektonisk postulat, men fremstår 
i stedet som en nødvendighet for å løse 
oppgaven best mulig. Det virker dermed 
som kontorets noe vidløftige fagfilosofi, hvor 
«prosjektmiljøets fruktbare relasjoner» 

dyrkes på en måte som skal bidra til en 
«robust, tilpasningsdyktig og unik arkitek-
tur» (Min oversettelse, hentet fra Helen & 
Hards utgivelse Towards a Relational Design 
Practice), ikke er tatt ut av lufta: I Grimstad 
er Helen & Hard tett på å leve som de lærer.

1. vindfang
2. bibliotek
3. leseplasser
4. sitteamfi
5. auditorium
6. kontor
7. magasin
8. lager
9. teknisk rom

1. entrance
2. library
3. reading
4. amfi
5. auditorium
6. office
7. storage
8. storage
9. technical room

Langsnitt, målestokk 1:300. Lang section, scale 1:300

Tverrsnitt, målestokk 1:300. Short section, scale 1:300
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Mer enn fortjent?
Grimstad bibliotek er med andre ord en 
vellykket bygning, og kanskje også et 
sobert motsvar til kulturhussykens mange 
overdimensjonerte, arkitektur-lignende bygg 
som har livnært deler av standen de siste 
ti årene. Hva arkitektene får til på trangt 
budsjett tydeliggjør også merverdien av godt 
arkitekturfaglig håndverk for folk utenfor 
faget. Spørsmålet er om det egentlig er i det 
offentliges interesse å tyne entrepriser gjen-
nom konseptkonkurranser med minimale 
budsjetter. Det er i offentlig sektor potensia-
let synes størst for arkitektonisk innovasjon, 
og hvor arkitektur samtidig kan virke som 
politisk verktøy for sosial bærekraft: I Norge 
har arkitekter de siste tjue årene utviklet en 
rekke prosjekter i offentlig regi hvor arkitek-

tonisk kvalitet er premiss for utvikling av god 
sosial infrastruktur, være seg sykehus, fengsler 
eller skoler. Bibliotekprosessen i Grimstad 
viser likevel at den politiske oppfatningen av 
at arkitektur ikke kun er et overskuddsfeno-
men, men en viktig bidragsyter til samfunns-
utviklinga, ikke kan tas for gitt. Kanskje fikk 
politikerne med Grimstad bibliotek ikke bare 
mer enn de forventet, men også mer enn de 
fortjente.

Grimstad library
Architects: Helen & Hard
Review by Halvor Weider Ellefsen

In the coastal town of Grimstad, Helen & 
Hard have designed a new library that con-
nects the older and newer areas of the town 
through a covered walkway. Situated on the 
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Situasjonsplan, målestokk 1:1500. Siteplan, scale 1:1500.

«Eksisterende bydelspark er 
oppgradert til å inneholde mer 
attraktive  
møteplasser.”

waterfront in the centre of town, the project’s 
foundation is the old post office. 

After decades of reports and postpone-
ment, the result is a wooden shrine that 
contains more than meets the eye. A limited 
budget meant that the project had to be 
reduced to the bare necessities in order to be 
realized. Still, the building manages to serve 
as a complete, if a bit sparse, meeting-place 
for the locals. With Helen & Hard’s library, 
the politicians of Grimstad got a better libra-
ry building than they expected, and perhaps 
also deserved.


