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Brug, funktion og adfærd                                 
 
 
 Hvad indeholder tilbuddet?

 Aviser
 Magasiner
 Andet

Tekniske udfordringer:

 Ipad/PC - software
 Abonnementer
 Net
 login

Hvem vil benytte tilbuddet, hvem er brugerne?

 Avislæse-generationen
 Ny generation  

Adfærd der skal ændres/styrkes:

 Vil vi af med den gamle fordom om LÆSESAL
 Styrke den gamle idé, men med opdateret teknik.

Hvor skal indretningen fysisk placeres?

 En samlet funktion
 En læsesal med ”studiepladser”
 Tilgængelig over hele biblioteket – ved hver lounge-møbel

TJEK:

 Hvad er det geniale ved løsningen – hvad er originalt/nyt?

Konklusion på idé
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Skitse 1

Fordele:

Funktionen kan formidles som  
område, -så brugerne kan se at det  
er her man kan slå sig ned for let at 
få adgang til Magasiner.

Ulemper:
 
At brugerne skal bevæge sig til 
netop dette område for at bruge 
ydelsen.

 
Tekniske benspænd: 
Strøm og sikring af Ipads.
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Skitse 2

A

B
   AVISER

   AVISER

   AVISER

   AVISER
Fordele:

Funktionen kan placeres enkelt 
eller grupperet. 

Ulemper:
 
At formidle at alle disse holdere, 
placeret rundt i biblioteket har 
samme ydelse.
 

Tekniske benspænd: 
Strøm og sikring af Ipads.
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Skitse 3

A

B

   AVISER

   AVISER

AVISER

Fordele:

Funktionen kan formidles som  
område, -så brugerne kan se at det  
er her man kan slå sig ned for let at 
få adgang til Magasiner.

Ulemper:
 
At brugerne skal bevæge sig til 
netop dette område for at bruge 
ydelsen.

 
Tekniske benspænd: 
Strøm og sikring af Ipads.
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Skitse 4

A

B

   AVISER

   AVISER

   AVISER

Fordele:

Funktionen kan placeres enkelt 
eller grupperet. 

Ulemper:
 
At formidle at alle disse holdere, 
placeret rundt i biblioteket har 
samme ydelse. 
Ikke fleksibel læseafstand. Samt 
følelsen af at kunne sidde med et 
tidskrift  og ”bladre”  - er ikke til 
stede.
 

Tekniske benspænd: 
Strøm og sikring af Ipads.



   AVISER

   AVISER

   AVISER

   AVISER

   AVISER

AVISER

   AVISER

   AVISER
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Skitseoversigt

Tekniske udfordringerFunktionalitet

Løst  
liggende/stående  
Ipad i klynger

Fast monteret  
Ipad-stander

IPad  
integreret  
i møbel

IPad  
integreret  
i holder

   AVISER

   AVISER

MAGASINERdigitale

Opladning / strøm / sikring

God hvis Ipads kunne være 
ledningsfrie.

Udfordring med ledninger der 
vikler sig ind i hinanden

Ikke flexibel læseafstand, -for-
nemmelsen af avis / tidsskrift 
forsvinder

Kun ved et område med hævet 
gulv kan strømtilførsel løses 
optimalt.

God hvis Ipads kunne være 
ledningsfrie.

Opladning / strøm / sikring

Opladning / strøm / sikring

1

2

3

4
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Videreudvikling af skitse 1
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Videreudvikling af skitse 1

240 mm.

Ipad

I-PAD



700 mm.

400 mm.

3o mm.

400 mm.
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450 mm.
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Videreudvikling af skitse 1
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Delkonklusion

Den lette betjening af Ipad kan ikke kombineres 
med en løsning af sikring og opladning/strøm. 
Der findes pt. ikke de systemer på markedet, der vil 
kunne håndtere problemet.
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Videreudvikling af skitse 3

AVISER
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SLOPE - Ipad stander

Slope anvender en unik ”suge-skum” tek-
nologi, for at fastgøre sig selv til bordpla-
den/tablet. De to puder på Slope, består 
nemlig af noget specielt skum - Nanofoam 
- som er fyldt med tusindvis af mikrosko-
piske luftlommer, som hver især fungere 
som små sugekopper. Ved at trykke en 
genstand med flad overflade mod Nano-
foam, tvinges luften ud af luftlommerne 
og der opstår en vakuum effekt. Vakuum 
giver sugning og derved greb.
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Videreudvikling af skitse 3

AVISER

INERSMAGA
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Videreudvikling af skitse 3 -visualisering af ”Kube”



Den digitale læsesal
Videreudvikling af skitse 3

Funktioner og konstruktioner 
afprøves
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Model af ”KUBE”



ca. 65 cm.

ca. 65 cm.

70 cm.

Kig oppe fra

Snit Aftagelig bordplade
2 cm. tyk (plan med stålstel)

Rum i bord opdeles med kryds  
af 9 mm. MDF, -så de 4 rum hver
kan håndtere 1 sæt ledninger  
fra IPad - gennem hul i bordplade.

Bordplade kan hvile løst på kanten af sider.

60 cm.

Stålprofiler - sort 2 x 2 cm. med bord i bambus.

Konstruktionstegning

70 cm.
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