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BiblioteksudfordringerBiblioteksudfordringer
DemografienDemografien

Nye medborgere

De “nye gamle"



BrugerneBrugerne

Mere Mere individuelleindividuelle

Handler Handler ““politiskpolitisk””

““VilVil selvselv””

EfterspEfterspøørgerrger kvalitetkvalitet

AutoritetskulturAutoritetskultur i i opbrudopbrud

KonkurrenceKonkurrence omom den den friefrie
tidtid

Fuck  
kommunen,

mand!



40 % af arbejdskraften har ingen 40 % af arbejdskraften har ingen 
erhvervsmerhvervsmææssig uddannelsessig uddannelse

20 % af en ungdoms20 % af en ungdomsåårgang frgang fåår ingen r ingen 
kompetencegivencekompetencegivence uddannelseuddannelse

25 % af danskere i den arbejdsdygtige 25 % af danskere i den arbejdsdygtige 
alder er palder er påå overfoverføørselsindkomstrselsindkomst

15 15 –– 20 % af befolkningen er t20 % af befolkningen er tææt pt påå at at 
vvæære funktionelle analfabeter = re funktionelle analfabeter = 
800.000 800.000 -- 1 1 miomio menneskermennesker

StStøørre afstand mellem de rre afstand mellem de 
informationsstinformationsstæærke og de rke og de 
indormationssvageindormationssvage borgere?borgere?

Polarisering?Polarisering?



De nye livsfaserDe nye livsfaser
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HHøøjj internet penetrationinternet penetration
Mere Mere bredbbredbååndnd
MobilitetMobilitet og og bbæærbarerbare apparaterapparater
IT IT overaltoveralt –– ””pervasive pervasive 
computingcomputing””

InformationsInformations-- og og kommunikationskommunikations
teknologiteknologi





ÅÅr 14 e. WWWr 14 e. WWW

Fra Sven Nilsson: At opfinde fremtiden – i leg



Industrisamfundets bibliotekerIndustrisamfundets biblioteker
Demokrati  Demokrati  

fri og gratis adgang til fri og gratis adgang til 
informationinformation

+ Uddannelse  + Uddannelse  
understunderstøøtte formelle systemtte formelle system

+ Kultur+ Kultur
adgang til kulturarv og adgang til kulturarv og 
kulturelle oplevelserkulturelle oplevelser

= Succes = Succes 
60 60 --70 % af befolkningen som 70 % af befolkningen som 
brugerebrugere



147.000 brugere har 147.000 brugere har pinpin--kodekode –– 92.000 har v92.000 har vææret ret 
aktive inde for det sidste aktive inde for det sidste åårr

63.000 brugere modtager e63.000 brugere modtager e--mail notifikation pmail notifikation påå
reserverede materialerreserverede materialer

96 % selvaflevering og 94 % 96 % selvaflevering og 94 % selvudnoteringselvudnotering ppåå HBHB

600.000 selvreservationer og bestillinger ud af 800.000600.000 selvreservationer og bestillinger ud af 800.000

1,7 1,7 miomio fornyelser over nettet ud af 5,3 fornyelser over nettet ud af 5,3 miomio udludlåånn

Selvafhentning af reserveringerSelvafhentning af reserveringer

EE--bbøøger, ger, netmusiknetmusik og og netlydbnetlydbøøgerger formidles i stigende formidles i stigende 
grad over nettetgrad over nettet

Det selvbetjente bibliotek?

Det selvbetjente bibliotek?

Nogle Nogle ÅÅrhusrhus--taltal……



Globalisering?Globalisering?

"Hvis man vil fremme en læringskultur i 
Europa, er man nødt til at skabe lærende
lokalsamfund, byer og regioner og oprette
lokale, multifunktionelle læringscentre”

- EU-kommissionen, nov. 2001

”Det er evnen til at tænke hurtigt og 
nyt, der bestemmer hvor fremtidens 
investeringer og arbejdspladser 
bevæger sig hen”

Innovationsrådet: Den Danske
Strategi, 2004

GenopfindGenopfind institutionerne:institutionerne:
•• ny professionalismeny professionalisme

•• ny produkter og services ny produkter og services 
•• nye alliancer og partnerskabernye alliancer og partnerskaber

•• nye finansieringsmnye finansieringsmååderder

Behov for Behov for 

Forandring!Forandring!



Fra Fra 
information der kan sinformation der kan søøges ges 
hvor som helst                                                  hvor som helst                                                  

Til Til 
det som kun kan opleves det som kun kan opleves 
ppåå biblioteketbiblioteket

Rum til medierRum til medier Rummet som medieRummet som medie

OnOn--lineline OnOn sitesite

InformationInformation BetydningBetydning

FaktaFakta TrovTrovæærdighedrdighed

MMøødet med informationdet med information MMøødet med menneskerdet med mennesker

VidendeVidende EksperimenterendeEksperimenterende

BesBesøøgendegende RessourcepersonRessourceperson

NeutralitetNeutralitet SanselighedSanselighed

AlvorAlvor HumorHumor

Arrangementer  Arrangementer  Begivenheder Begivenheder 

Ivar Moltke, Create









Borgerservice og Bibliotek 

Borgerservice og Bibliotek 

ppåå nneetttteett



Søg og bestil i alle danske biblioteker



Bibliotekernes hjemmeside



Borgerservice’s hjemmeside har vægt på
selvbetjening



Netbibliotekerne



Info Island på Second Life



Video on demand



Web 2.0 tjeneste



Konkurrencen

Konkurrencen



Den politiske proces 1998 Den politiske proces 1998 -- 20022002
Lokaliseringsanalysen, Lokaliseringsanalysen, ””Nyt hovedbiblioteket i Nyt hovedbiblioteket i ÅÅrhusrhus””, 1998, 1998

Fire mulige placeringer: MFire mulige placeringer: Møølleparken, lleparken, BrobjergskolenBrobjergskolen, , 
CentralvCentralvæærkstederne, Vandvrkstederne, Vandvæærksgrunden prksgrunden påå DaugbjergvejDaugbjergvej

IdIdéékonkurrence om de bynkonkurrence om de bynæære havnearealer, 1999re havnearealer, 1999

ByrByråådsseminar dsseminar ””Fremtidens Kulturbygning, okt. 2000Fremtidens Kulturbygning, okt. 2000

Erhvervshandlingsplan Erhvervshandlingsplan ””VVæækst i kst i ÅÅrhus IIIrhus III””, 2001, 2001
Multimediehus i Multimediehus i ÅÅrhus inden 2008rhus inden 2008

Kommuneplan, december 2001Kommuneplan, december 2001
SSæærskilt handlingsplan for de bynrskilt handlingsplan for de bynæære havnearealerre havnearealer

AnlAnlæægsanalyse 2002gsanalyse 2002

ByrByråådets prioriteringsseminar 14. maj 2002dets prioriteringsseminar 14. maj 2002

ÅÅbne borgermbne borgermøøder 2002 og 2003der 2002 og 2003



Den politiske proces 2003 Den politiske proces 2003 –– 2006 2006 

Helhedsplan for BynHelhedsplan for Bynæære Havnearealer september 2003re Havnearealer september 2003

Budgetforlig for 2004 september 2003Budgetforlig for 2004 september 2003
1010--åårig investeringsplan 355 mio. kr. netto (2006rig investeringsplan 355 mio. kr. netto (2006--niveau)niveau)
+ provenu for salg af hovedbiblioteket+ provenu for salg af hovedbiblioteket
+ Kapitalisering af lejeindt+ Kapitalisering af lejeindtæægtgt

Budgetforlig for 2005, september 2004 Budgetforlig for 2005, september 2004 
PlaceringPlacering

Indstilling juni 2005 Indstilling juni 2005 
Frigivelse af anlFrigivelse af anlæægsbelgsbeløøb til planlb til planlæægninggning

ByrByråådsorientering juni 2006 dsorientering juni 2006 
VVæærdigrundlag, borgerinddragelse, udbudsproces, rdigrundlag, borgerinddragelse, udbudsproces, øøkonomikonomi



Den politiske proces 2006 Den politiske proces 2006 –– 2008 2008 

Indstilling oktober 2006Indstilling oktober 2006
status og valg af udbudsform, endelig placering, status og valg af udbudsform, endelig placering, 
fastlfastlææggelse af kernevggelse af kernevæærdierrdier

Indstilling august 2007Indstilling august 2007
forforøøgede driftsudgifter for MMH henvist til gede driftsudgifter for MMH henvist til 
budgetlbudgetlæægningen 2010gningen 2010--13 13 

Indstilling marts 2008 Indstilling marts 2008 
Helhedsprojekt, igangsHelhedsprojekt, igangsæættelse af konkurrence, udnyttelse ttelse af konkurrence, udnyttelse 
af byggemulighed, Realdaniaaf byggemulighed, Realdania

Desuden behandlet pDesuden behandlet påå 13 kulturudvalgsm13 kulturudvalgsmøøder, tre mder, tre møøder i der i 
udvalget for Teknik og Miljudvalget for Teknik og Miljøø samt to samt to øøkonomiudvalgsmkonomiudvalgsmøøder siden der siden 
20012001



Konkurrencens indholdKonkurrencens indhold
1. BYGNINGSKOMPLEKSET

Multimediehuset 18.000 m2 + 10.000 m2 udlejes + ankomstcenter på
ca. 1.000 m2

2. DEN SYDLIGE BASTION

3. PARKERINGSANLÆG
Ca. 1000 parkeringspladser

4. FRILÆGNING AF ÅEN OG FORANDRING AF AREALET VED EUROPAPLADS

5. TRAFIKALE FORHOLD 

6. LETBANEKORRIDOR/ GRENÅBANEN 
fra Nørreport-krydset til Banegården

7. REKREATIV FORBINDELSE 
Forløb med gang- og cykelsti +“idræts-rambla”

8. ANKOMSTCENTER 
knudepunkt for trafikformer

9. HAVNEPLADSEN 
Fra å-udløbet til Nørreport. Aktivitets- og rekreationssted



Konkurrence Konkurrence -- procesproces

6 deltagere pr6 deltagere præækvalificeredekvalificerede

Konkurrencestart april 2008Konkurrencestart april 2008

BorgermBorgermøøde 22. april 2008de 22. april 2008

Aflevering af Aflevering af 
konkurrenceforslag 25. juni konkurrenceforslag 25. juni 
20082008

BedBedøømmelseskomite mmelseskomite 
udvudvæælgelse af lgelse af één eller flere n eller flere 
vindere, september 2008vindere, september 2008

DialogDialog-- og forhandlingsfase og forhandlingsfase 
septemberseptember--december 2008december 2008

AftaleindgAftaleindgååelse med endelig else med endelig 
vinder januar 2009vinder januar 2009



• C.F. Møller A/S, CEBRA A/S, BB + GG Arquitectes, Grontmilj/Carl Bro og 
Kollision I/S 

• 3xN A/S, Gehl Architects, Atkins, Søren Jensen A/S, Max Fordham Consulting
Engineers og DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institute

• Mecanoo architecten, GPP Arkitekter A/S, ABT Consulting Engineers og 
NIRAS 

• Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma A/S, Marianne Levinsen ApS, MOE &
BRØDSGAARD A/S, GEO, Gade & Mortensen Akustik og Imitio I/S

• Arkitema, AART, COWI A/S, Bascon A/S, Hans Peter Kuhn, Seismonaut, Gitte
Larsen/Danmarks Biblioteksskole, Niels Ole Finnemann/Center for 
Internetforskning

• Schmidt Hammer & Lassen k/s, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, Alectia,
Bosch & Fjord ApS, Bibliotekskonsulenter Henrik Jochumsen og Casper
Hvenegaard Rasmussen 

De seks holdDe seks hold



InddragelseInddragelse

Borgerinddragelse – ideer
Borgerservices borgerpanel

Udvikling af indhold/service
Medarbejdere, konsulenter

Experimentarium
Børn fra 9-14, medarbejdere, 
konsulenter

Udviklingsprojekter
Borgere, netværk, medarbejdere, 
interessenter

Arbejdsgrupper
Teknik og Miljø, Kultur og 
Borgerservice, Borgmesterens
afdeling, Rambøll, PLH arkitekter, 
Realdania



VVæærdier for bygningenrdier for bygningen

Borgeren som udgangspunkt

Livslang læring og fællesskab

Mangfoldighed, samarbejde og 
netværk

Kultur og oplevelser

Brobygger mellem borger, 
teknologi og viden

Fleksibel og professionel 
organisation

Et bæredygtigt ikon for Århus



Visionen for MultimediehusetVisionen for Multimediehuset

Sted for menneskelig udvikling Sted for menneskelig udvikling 
og interaktion..og interaktion..

som skal fremme oplevelse, som skal fremme oplevelse, 
tilegnelse, ltilegnelse, lææring, innovation, ring, innovation, 
sansning, fordybelse og sansning, fordybelse og 
inspiration.. inspiration.. 

gennem en gennem en flexibelflexibel og og 
programmprogramméérbarrbar bygning..bygning..

med specielt fokusmed specielt fokus ppåå bbøørn og rn og 
familierfamilier



1. Ankomstområde 

2. Medier 

3. Møde, lære, læse 

4. Børn- og
familieområde 

5. Tweens-område

6. Borgerservice 

7. Logistik 

8. Ejendomsfunktioner

9. Administration og 
udvikling

Nettoareal 12.662 m2

RummeneRummene



BedBedøømmelseskriteriermmelseskriterier
ArkitekturArkitektur

FunktionalitetFunktionalitet
ÆÆstetikstetik
Teknik, bygbarhedTeknik, bygbarhed

ØØkonomikonomi
Successiv kalkulationSuccessiv kalkulation

Integreret designIntegreret design
Integration mellem koncept, bIntegration mellem koncept, bæærende konstruktioner, rende konstruktioner, 
bbææredygtighed og tekniske installationsprincipperredygtighed og tekniske installationsprincipper

BBææredygtighedredygtighed
LowLow emission/emission/lowlow useuse
Energiforbrug i byggefaseEnergiforbrug i byggefase
IndeklimaIndeklima
Brug af farlige stofferBrug af farlige stoffer
MiljMiljøørigtig projekteringrigtig projektering
Bygningens energiforbrugBygningens energiforbrug
Passive og aktive foranstaltninger Passive og aktive foranstaltninger 



TotalbudgetTotalbudget

Byggeudgifter 1.325 Byggeudgifter 1.325 millmill. . dkrdkr

+   ikke anl+   ikke anlæægstekniske omkostningergstekniske omkostninger
Grund, Grund, tilslutningafgiftertilslutningafgifter, moms, inventar mv., moms, inventar mv.

+   bygherreomkostninger+   bygherreomkostninger
BygherrerBygherreråådgivning, juridisk bistand, dgivning, juridisk bistand, geogeo-- og og 
miljmiljøøtekniske understekniske undersøøgelser, gelser, 
kommunikationsudgifter mv.kommunikationsudgifter mv.

= 1.704 = 1.704 millmill. . dkrdkr



www.multimediehuset.dk



Den videre proces..Den videre proces..

AftaleindgAftaleindgååelse med endelig else med endelig 
vinder januar 2009vinder januar 2009

Udvidet dispositionsforslagUdvidet dispositionsforslag
januar 2009 til januar 2010januar 2009 til januar 2010

EntrepriseudbudEntrepriseudbud
oktober 2009oktober 2009

PartneringforlPartneringforløøbb
januar 2010 til februar 2011 januar 2010 til februar 2011 

Endelig kontrakt, entreprenEndelig kontrakt, entreprenøør r 
primo marts 2011primo marts 2011

ProjekteringProjektering
marts 2011 til juli 2012marts 2011 til juli 2012

Byggefase AByggefase A
April 2011April 2011 til november 2014til november 2014

Byggefase B Byggefase B 
januar 2014 til januar 2014 til novnov



Inspiration udefra 

Inspiration udefra 



Amstelveen, Holland



Wien, Østrig



Victoria State Library
Melbourne



Library Orchard, Singapore



Bibliotek 10
Helsinki



Idea Store
Bow and White Chapel
Tower Hamlets
London



Seattle



Cerritos



Imaginon, Charlotte, North Carolina
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