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1. PROJEKTOPLYSNINGER

PROJEKTTITEL
Nye målemetoder om brug af nye biblioteksrum
Efter projektstart tilføjede vi projekttitlen: Smartlibrary.
Vi ønskede at tydeliggøre projektets forbindelse til Smart Aarhus og vægtningen af data fra teknologi.
PROJEKTNUMMER
2013 – 020294

PROJEKTTID
August 2014 – oktober 2017
PROJEKTEJERE
Knud Schulz, chef for Aarhus Kommunes Biblioteker, (2014 – maj 2017)
Marie Østergård, chef for Aarhus Kommunes Biblioteker, (fra juni 2017 –)
PROJEKTLEDER
Lotte Duwe Nielsen, Hovedbiblioteket/Dokk1
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PROJEKTGRUPPE
Sidsel Bech-Petersen, Biblioteksudvikler og Projektleder for Design Thinking in Libraries,
Hovedbiblioteket/Dokk1
Mads Lykke, Digital redaktør, Hovedbiblioteket/Dokk1 (fra januar 2016)
Joachim Svendsen, Cand scient, bibliotekar, team voksen, Hovedbiblioteket/Dokk1 (fra januar 2016)
Søren Holm, kommunikationsmedarbejder, Hovedbiblioteket/Dokk1 (januar 2016 – august 2017)
Anh Minh Nguyen, BSc(B), (august – oktober 2017)
PRAKTIKANTER
Sofie Gad, antropolog, Danmark (august – december 2016)
Emma Catiri, Milano, Italien (februar 2016)
Andrea Born, Münchner Stadtbibliothek, Tyskland (september 2016)
Megan Emery, Chattanooga Public Library, Tennessee, USA (april 2017)

PROJEKTPARTNERE
Statens Museum for Kunst, Formidlingschef Berit Anne Larsen
Herning Bibliotekerne, Udviklingschef Sara Jørgensen
Roskilde Bibliotekerne, Mogens Vestergaard, Jonas Jurs og Kira Kelder Sørensen
Smart Aarhus, Bo Fristed, CIO, Aarhus Kommune
FINANSIERING

Projektet er finansieret af projektpartnerne med tilskud fra Forsøgs- og Udviklingspuljen, Borgerservice og
Biblioteker, Aarhus og et tilskud på 460.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folke- og
skolebiblioteker.

Slots- og Kulturstyrelsen begrundelse for tilskud: Projektet er nyskabende ift. at udvikle og teste metoder til
dataindsamling, der kan anvendes til optimering af bygningsindretning, brug af rum mm. Kulturstyrelsen
vurderer at projektet kan få stor betydning for fremtidens biblioteksindretning og brug. Se projektbanken
på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside: http://www.projektbank.dk/nye-malemetoder-om-brug-af-nyebiblioteksrum
2. BAGGRUND (HVORFOR DETTE PROJEKT?)

Afsættet, da projektet blev formuleret i 2013, var den forestående ibrugtagning af Dokk1 med
Skandinaviens største folkebibliotek på ca. 15.000 m2, og med bevidst indretning af åbne områder som
adresserer ”fire-rumsmodellen”: møderum, læringsrum, det performative rum og inspirationsrummet.
Dokk1 er udstyret med avancerede IT-systemer, som skal sikre optimal drift af bygningen.
De kvantitative data fra bygningsteknologien skulle testes i forskellige kombinationer, ikke blot med
forskellige typer teknologier, men også med kvalitative data fra antropologiske metoder. Projektets ide var
at undersøge, om og hvordan disse data kunne bruges mere specifikt som bygningsevaluering, ikke kun i
forhold til sikkerhed og energioptimering), men også i forhold til ressourceoptimering i forhold til brugernes
behov og beslutningsgrundlag for tilpasning og udvikling af brugeroplevelse, indretning, bemanding,
wayfinding, åbningstider, programmer og services i Dokk1.
3. FORMÅL
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Det strategiske behov er at få faktuel viden om borgernes hidtil udokumenterede brug af nye
biblioteksrum, som er indrettet efter principperne om 4-rums-modellern, hvor mennesker er det centrale,
og anvendelsen af de fysiske medier ikke er det vigtigste.
Citat fra tilsagnsskrivelse fra Kulturstyrelsen, 22. januar 2014): Projektet er nyskabende ift. at udvikle og
teste metoder til dataindsamling, der kan anvendes til optimering af bygningsindretning, brug af rum mm.
Kulturstyrelsen vurderer at projektet kan få stor betydning for fremtidens biblioteksindretning og brug.
4. MÅLGRUPPE

Projektet vil optimere borgernes adgang og muligheder i biblioteksrum. Ledelse og medarbejdere med
ansvar for biblioteksbygningers fysiske indretning, faciliteter og udvikling af services er den primære
målgruppe for anvendelse af analysemetoderne.
5. AKTIVITETER

5.1. UNDERSØGELSE: BEHOV FOR DATA OM BRUG AF BIBLIOTEKSRUM
Inddragelse af ledelsesfora i Aarhus Kommunes Biblioteker
Da målet er bygningsevaluering, som kan bruges til løbende optimering af indretning, wayfinding,
åbningstider, udstyr i lokaler, programmer og services spurgte projektet de ledelsesansvarlige i henholdsvis
Hovedbiblioteket og Lokalbibliotekerne om, hvilke spørgsmål” om biblioteksbrug de havde behov for at få
besvaret, set fra et strategisk perspektiv.
De mange spørgsmål fra lederne blev analyseret og afgrænset til færre spørgsmål, med indikatorer som
fundament for afprøvning af de forskellige teknologiske målemetoder.
De overordnede spørgsmål var:




Opholdstid: Hvor længe opholder folk sig i bygningen?
Sporing af flokke: Hvordan bevæger folk sig rundt i bygningen? Hvor er ”hovedvejene”, og er der
ruter, som benyttes i mindre omfang?
Analyse af adfærdsmønstre: I hvilke områder af bygningen opholder folk sig mest? I hvilke området
opholder folk sig mindst?

Der var andre spørgsmål, som krævede antropologiske og mere kvalitative undersøgelser - fx: Hvad laver
folk i Dokk1? Sidder de sammen – sidder de alene? Hvor mange kommer alene og hvad laver de alene? Og
hvorfor?
5.2 UNDERSØGELSE: MUSEER, VIRKSOMHEDER, INSTITUTIONEOR OG FORSKERE, SOM ARBEJDER MED
PARALLELLE UDFORDRINGER OG MÅLING AF BORGERES OPHOLD OG FÆRDEN.

Projektet har gennem hele projektperioden overvåget udviklingen på området, via desk research,
deltagelse i møder og konferencer og kontakt med Aarhus Kommunes Bibliotekers danske og internationale
netværk. De mest interessante cases og artikler er arkiveret i https://smartlibrary.dk/inspiration-2-1/ eller
publiceret i projektets ideforum: https://www.linkedin.com/groups/8513464
Netværkskontakterne er særdeles værdifulde, også for det fremadrettede arbejde med at måle og
undersøge brug af biblioteksrum og brugeroplevelse.
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5.3 SAMARBEJDE OG NETVÆRK
Projektets samarbejdspartnere: Herning Bibliotekerne, Roskilde Bibliotekerne, Statens Museum for Kunst
og Smart Aarhus har været inddraget fra projektets start, med afklaring af de strategiske interesser.
Bibliotekernes overordnede interesser i kort form:




At kunne underbygge fortællingen om bibliotekets værdi og effekt med et grundlag baseret på
data, information og viden om aktiviteter i biblioteket
At kunne anvende vidensgrundlaget eksternt i forhold til borgere og politikere, og internt i forhold
til optimering af bibliotekets indretning og services
At udvikle en model med nye og forskellige målemetoder

Projektets ambitiøse mål krævede, at vi kunne inddrage kompetencer udenfor bibliotekerne; i museer, som
arbejder med parallelle strategiske udfordringer og forskere som kan berige projektet med viden og
metoder.
Eksempler på samarbejdspartnere og kontakter, som har bidraget til projektet med viden, kompetencer
og/eller personaleressourcer.
ITK DIGITAL, Kultur & Borgservice, Aarhus Kommune: Tonny Jensen, Tommy Trærup Andersen, Dennis
Jakobsen, Steen Gert Larsen
Open Data Aarhus: Birgitte Kjærgaard
Sport & Fritid, Aarhus Kommune: Niels Rask og Morten Pedersen
Alexandra Instituttet: Kaj Grønbæk, Jakob Langdal Jensen, Alexandre Alapetite og Mads Schaarup Andersen
DTU Library: Lars Binau, Andrew Cranfield
Open Data Experimentarium (ODEx): SDU Mærsk Mc-Kinney Møller Institute: Mikkel Baun Kjærgaard og
Odense Bibliotekerne, Borgernes Hus, Odense: Anton Helms
Roskilde Universitetsbibliotek, Søren Møller og Peter Søndergaard
CFiA: Center for Innovation Aarhus: Anne Grønlund Pedersen
Blipsystems: Peter Knudsen
Media Technology, Aalborg Universitet: Rikke Gade
Moesgaard Museum: Henrik Hatt
CISCO: Ib Hansen
Axcess: Jan Winther
New Nordic Engineering: Stig Dahl-Hansen
Vemco Group: Torben Sørensen, Lars Høgh
5.4 DELTAGELSE I MØDER OG KONFERENCER
Data Science Day 14.1.16 på DBC
Data alle steder - internet of things and BIG DATA. IT Forum 10.3.16 i Sønderborg
Digital 2016, 21.9.2016, Aarhus Universitet
Tech Masterclass om Demokrati og Persondata 6.9.2017
Gå-hjem-møde i Bibliotekarforbundet om Persondataforordningen 20.9.2017. Oplæg ved Peter Blume.
5.5 AFKLARING AF DATAANSVAR

Det er det enkelte bibliotek (eller institutionen /ejeren af rummet), som har dataansvaret for de data, som
de indsamler, opbevarer, behandler og kommunikere om og til borgere, lånere og ansatte.
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Aarhus Kommune har etableret en IT sikkerhedsorganisation og alle IT sikkerhedsregler og procedurer for
IT sikkerhed er beskrevet i en intern IT håndbog.
Projektet lavede en intern anmeldelse af test af sporing af besøgende via wifi og bluetooth til Aarhus
Kommunes IT sikkerhedsorganisation. Den interne anmeldelse oplyser om formål og om, hvordan
oplysningspligt for besøgende og medarbejdere håndteres. Der er også beskrivelse af, hvordan data
indsamles, anonymiseres, behandles og opbevares. For oplysning af besøgende satte vi skilte ved alle
indgange og henviste til mere information på projektets hjemmeside.

I projektets værktøjskasse er der en side om dataansvar. Det er ikke en fyldestgørende, juridisk vejledning.
På grund af regler om datasikkerhed i Aarhus Kommune er der ingen detaljerede oplysninger om indhold og
procedurer for håndtering af datasikkerhed i Dokk1.
5.6 TEST AF FORSKELLIGE METODER

Følgende metoder er testet i Hovedbiblioteket, Dokk1. En del af metoderne er også nævnt i afsnit 6, fordi
de specifikt er en del af projektets succeskriterier.
I listen over metoderne er tilføjet et link til beskrivelse af de enkelte metoder i projektets værktøjskasse på
www.smartlibrary.dk
Beskrivelserne af de enkelte metoder er opdelt i afsnit: Hvad, hvordan, projekterfaringer / læring,
udfordringer og potentialer.
5.6.1 METODER MED DATA FRA TEKNOLOGI

Tællekameraer, True view: https://smartlibrary.dk/blog/2017/9/18/tllekamera-sren
PIR sensorer: https://smartlibrary.dk/blog/2017/9/8/wifi-tracking-8mkj6

Anonymiseret kameratracking med go-pro kamera og anonymisering i Adobe After Effects:
https://smartlibrary.dk/blog/2017/9/13/gopro-anonymiseret-kameratracking-p-rampen
Wifi tracking via Alexandra Instituttets hybride sensorer og IOT platform:
https://smartlibrary.dk/blog/2017/9/8/wifi-tracking

Bluetooth-tracking af brugeres mobiltelefoner via Alexandra Instituttets hybride sensorer og IoT platform
https://smartlibrary.dk/blog/2017/9/8/wifi-tracking
Bluetooth-tracking af deltagere ved Next Library Festival 2017, som bar unikke BLE Beacons
https://smartlibrary.dk/blog/2017/9/13/mhfd1jinar3s7tsjv3e2vg1qp3apgq
Wifi-tracking via CISCO’s platform og Axcess’ access points i Dokk1
https://smartlibrary.dk/blog/2017/9/8/wifi-tracking

Heatmap tracking forsøgt, men det lykkedes ikke at få det til at virke inden projektet udløb.
https://smartlibrary.dk/blog/2017/9/18/heatmap-tracking
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5.6.2 ANTROPOLOGISKE METODER OG OBSERVATIONER


Observationsværktøjer: https://smartlibrary.dk/blog/2017/9/18/observationsvrktjer



Fluen på væggen (Ground truth tællinger, eksterne observatører:
https://smartlibrary.dk/blog/2017/9/18/eksterne-observatrer



Walkalongs: https://smartlibrary.dk/blog/2017/9/18/walkalongs



Etnoraid, Design Thinking https://smartlibrary.dk/blog/2017/9/18/observationsvrktjer



Hybrid Sourcing: https://smartlibrary.dk/blog/2017/9/18/crowdsourcing-af-observationer



Faglige observationer: https://smartlibrary.dk/blog/2017/9/18/faglige-observationer



Interviews og observationer, Design Thinking: https://smartlibrary.dk/blog/2017/9/18/interviewsog-observationer

5.6.3 ANDRE DATA FRA DOKK1, ANVENDT I SAMMENLIGNENDE ANALYSER MED FLERE DATASÆT
https://smartlibrary.dk/anbefalinger/2017/9/18/fra-data-til-viden


Data fra sensorer udenfor Dokk1, som måler lux, støj, temperatur og fugtighed:
https://portal.opendata.dk/dataset/sensordata



Manuelle tællinger; data fra stikprøver af medarbejderes registrering af antal henvendelser ved de
tre vejledningspunkter i Dokk1 samt antal henvendelser til bogopsættere



Manuelle tællinger af antal deltager i arrangementer i Dokk1



Dokk1 afleveringsanlæg Afleveringsdata fra Sorteringsanlæg



Data om mediebrug i Dokk1 uden registrering i bibliotekssystem
I testen blev det undersøgt, om bibliotekssystemet registrerer aflevering af medier, som ikke har
været udlånt. Hypotesen var, at biblioteksbesøgende anvender en del medier i biblioteksrummet
uden at hjemlåne dem. Desværre var det ikke muligt at trække data om dette.



Data fra Borgerservice i Dokk1, antal ekspeditioner registreret i kø-nummersystem



Data fra Bibliotekssystem om antal sessioner af udlån, (antal lånerkort anvendt til udlån), august
2016. Transaktionsdata fra det fælles bibliotekssystem har desværre ikke været tilgængelige siden
5. december 2016 https://portal.opendata.dk/dataset/transaktionsdata-fra-aarhus-kommunesbiblioteker/resource/787d0f74-42f9-407e-b52f-7d55e31ee762
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5.7 ANALYSER OG ANBEFALINGER

Et af projektets mål var at udvikle og teste en model, som kan anvendes af andre biblioteker, som måler
borgernes ophold og færden i nye biblioteksrum med henblik på optimering af bibliotekets indretning,
faciliteter, services, åbningstider og wayfinding i forhold til borgernes behov.
Det var desværre ikke muligt at udvikle en direkte replikerbar model til andre folkebiblioteksbygninger, af
tre grunde:
1) Teknologi: Dokk1 er bestykket med mere og mere avanceret teknologi end noget andet folkebibliotek i
Danmark.
2) Størrelse: Dokk1 er Skandinaviens største folkebibliotek og en helt speciel biblioteksbygning med
kæmpestore, åbne rum, høje besøgstal og mange forskellige, samtidige aktiviteter, hvor det er særligt
udfordrende at registrere data og lave manuelle tællinger.
3) Aktivitetsniveau og partnerskaber
Der er ca. 140 – 160 arrangementer pr. måned i Dokk1 og mange aktiviteter drives af partnere uden
personalets medvirken og uden at der foreligger data om antal deltagere.
Så de modeller med kombination af data fra manuelle tællinger, biblioteksdata og teknologier, som
projektet har anvendt, kan ikke umiddelbart replikeres til andre folkebiblioteker. Men metoderne og
erfaringerne med de forskellige målemetoder vil kunne anvendes og tilpasses til andre
folkebiblioteksbygninger.

Derfor har vi beskrevet erfaringer med de enkelte nye målemetoder med anvendelse af data fra teknologi
og antropologiske metoder. Desuden har vi samlet overordnede erfaringer og overvejelser i afsnittet om
”anbefalinger” på https://smartlibrary.dk/anbefalinger/
Projektet har lært nogle generelle pointer omkring nye teknologier.
1) Der er afgørende forskel på, om teknologierne registrerer mennesker (f.eks. tællekameraer og
heatmaps) eller devices (f.eks. sensorer, som sniffer brugernes wifi- og bluetooth data).

2) Rå data fra nye teknologier ikke er viden, som umiddelbart kan fortolkes som fakta om brugeres ophold
og færden i rum, uanset om visualiseringer af data kan ligne fakta om besøgs- og opholdstid i zoner.
”Big data” skal valideres med ”ground truth tællinger”, det vil sige manuelle tællinger og observationer af
besøgende. Herefter kan teknologierne kalibreres i flere loops til at komme tættere på virkeligheden.
3) Biblioteket har ansvar for indsamling, bearbejdning, opbevaring og evt. formidling af data om brugerne.
Ansvaret skærpes, når den generelle persondataforordning træder i kraft 25. maj 2018. Se kort intro her:
https://smartlibrary.dk/anbefalinger/2017/9/18/dataansvar
4) Hvis man vil vide noget om, hvorfor besøgende opholder og færdes i biblioteket som de gør, så kan
teknologierne ikke give nyttig viden. Her skal man benytte antropologiske undersøgelser; f.eks.
deltagerobservationer, walkalongs og interviews.
Hvis man gerne vil lære mere om borgernes behov med henblik på at udvikle biblioteket, anbefales at
bruge metoder fra Design Thinking.
5) Ud fra strategiske behov om faktuel viden om borgernes anvendelse af biblioteksrum kan data
bearbejdes i sammenlignende, statistiske analyser.

Projektet har også gennemført analyser, som sammenligner data fra nogle af de nye målemetoder
indbyrdes med data fra manuelle tællinger og andre data fra biblioteket.
Analyserne er gennemført af Anh Minh Nguyen, som arbejdede i projektets afsluttende fase.
Side 8

Smart Library Afsluttende projektrapport
LDN

28. februar 2018

I afsnittet ”Fra data til viden” er der en introduktion til analysemetoderne samt to dokumenter med
omfattende analyser. Her er både en udførlig gennemgang af analyserne og et eksempel på et oplæg til et
strategisk ledelsesforum med analyser af data om brugernes ophold og færden i bibiblioteksrum.
5.8 FORMDILING GENERELT OG TIL MÅLGRUPPE
Projektet har formidlet metoder, inspiration og anbefalinger til målgruppen den primære målgruppe;
ledelse og medarbejdere med ansvar for biblioteksbygningers fysiske indretning, faciliteter og udvikling af
services og til andre interessenter; andre kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, forskere,
samarbejdspartnere, masterclass-gruppen for biblioteksbyggeri og virksomheder.


Projektets webside: https://smartlibrary.dk/
Åben, samlet indgang til projektets erfaringer, med beskrivelser af 14 (?) forskellige metoder,
anbefalinger etc.



Bibliotekernes projektbank
http://www.projektbank.dk/nye-malemetoder-om-brug-af-nye-biblioteksrum



Projektets ideforum på linkedin, med 75 medlemmer:
https://www.linkedin.com/groups/8513464



Next Library Festival 12 – 15 September 2015
Præsentation af to interaktive sessioner, som inspiration til Smart Library:
Get the edge leveraging data to action / Urban Libraries Council
http://www.nextlibrary.net/group/get-the-edge-leveraging-data-to-action_is2015
Og
Stress Tests: Conducting Strategic Analyses of Public Library Services & Programs to Guide Librarie/
Free Library of Philadelphia. Stress test er en strategisk turn-over-metode, udviklet af Siobhan A.
Reardon, direktør for Free Library of Philadelphia. Library Journal præmierede Siobhan A. Reardon
som Library of the Year 2015 for dette arbejde.
o 336 deltagere fra 31 lande, heraf 120 fra Danmark



Invitationer til kick-off seminar 1. april 2016, sendt til samtlige folkebiblioteker i Danmark
Der var 50 deltagere fra Aalborg Universitet, Aarhus Universitet / Alexandra Instituttet, Roskilde
Universitetsbibliotek, VIA Library, Blipsystems, Lammhults Biblioteksdesign, schmidt hammer lassen
architects, Danmarks Biblioteksforening, Dansk Standards Biblioteksudvalg, Godsbanen, Moesgaard
Museum, Sport & Fritidsforvaltningen i Aarhus, Borgmesterens Afdeling i Aarhus, samt 11
folkebiblioteker: Frederiksberg, Gladsaxe, Furesø, Herning, Kolding, Randers, Roskilde, Silkeborg,
Vordingborg, Aabenrå og Aarhus.
Opsamlingen er sendt til alle deltagere. Omtale: https://smartlibrary.dk/inspiration-2-1/brugere-ioffentlige-rum-smart-library-kick-off-seminar-1-april-2016-i-dokk1-aarhus
Sammenfatning:
https://static1.squarespace.com/static/59b28d75a803bb1555821dcc/t/5a16ef0e53450a9c54d6ae
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08/1511452432264/Brugere+i+offentlige+rum+seminardag+1+april+2016+opsamling.pdf


Oplæg 4. maj 2016 for 10 biblioteksmedarbejdere fra Panevezys County Gabriele Petkevicaite-Bite
Public Library, Litauen



Oplæg ved AU Library (inkl. Statsbiblioteket)’s gå-hjem-møde på AU Library 25. august 2016.
Ca. 20 deltagere. Oplæg ved Joachim Svendsen og Lotte Duwe Nielsen. Link:
https://www.aakb.dk/sites/www.aakb.dk/files/files/page/smartlibrary25-8-2016-uden-billeder.pdf



Oplæg ved Danmarks Forskningsbiblioteksforenings vinterseminar Open and Shared Access 2. – 3.
marts 2017. Der var 93 deltagere, primært fra uddannelses- og forskningsbibliotekerne.
Oplægsholdere: Joachim Svendsen og Lotte Duwe Nielsen. Link til oplæg:
https://prezi.com/fappnedvqsza/smartlibrary/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
link til googledoc med spørgsmål og kommentarer:
https://docs.google.com/document/d/1KmMB_rkmjUwEhK3ZRnVNNF_j4TCuLPWiOWFhjcTyAs/edit



Samarbejde med Bibliotekarforbundet og IVA om Masterclass arrangement 9. juni 2017
”Technologies Every Librarian Needs to Know” med Jason Griffey, som Aarhus inviterede til Next
Library http://bf.dk/ArrangementerOgNetvaerk/Arrangementer/FindArrangementer/217128



Next Library Festival 11 – 14 Juni 2017.
Deltagelse i Interaktive Session: Smart Library, organiseret af
Lars Binau, Andrew Cranfield og Torben Lund Jensen fra DTU Library,
Kaj Grønbæk og Jakob Langdal Jensen fra Alexandra Instituttet, Aarhus Universitet samt
Jason Griffey uafhængig udvikler af ”Measure the Future”, USA. Video fra sessionen:
https://vimeo.com/230584418
Ignite Talk ved Jason Griffey, video: http://www.nextlibrary.net/video/wednesday-afternoonignite-talks-next-library-2017
350 deltagere fra 36 lande, heraf 120 fra Danmark



Oplæg 27. juni 2017 ved idemøde med repræsentanter fra Schmidt Hammer Lassen Architects,
Søren Jensen Ingeniører og New Nordic Engineering / Ved Sidsel Bech-Petersen



Invitationer til Afsluttende seminardag 3. oktober 2017. Invitationer sendt til samtlige
folkebiblioteker og netværk. Program, præsentationer og google-opsamlingsdokument findes her:
https://smartlibrary.dk/temadag/
Der var 80 deltagere fra: Slots- og Kulturstyrelsen/ Biblioteksenheden, Alexandra Instituttet/
Aarhus Universitet, AU Bibliotekerne, AU Library /Campus Emdrup, AU Library / Nobelparken,
AudioNation, DDB, Det Kgl. Bibliotek, Dragør Bibliotek, DTU Library, Emendo, Fredericia Bibliotek,
Gladsaxe Bibliotekerne, Herning Bibliotekerne, Hjørring Bibliotekerne, Holstebro Bibliotekerne,
Hovedbiblioteket og Biblioteksudvikling / Københavns Biblioteker, Innovationlab, ITK / Aarhus
Kommune, Københavns Biblioteker, Lammhults Biblioteksdesign, New Nordic Engineering, Odense
Bibliotekerne, Randers Bibliotekerne, Redia, Roskilde Bibliotekerne, schmidt hammer lassen
architects, Silkeborg Bibliotekerne, Statens Museum for Kunst, Syddansk Universitet, Vejle
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Bibliotekerne, Vemco Group, Viborg Bibliotekerne, Aalborg Bibliotekerne, Aalborg Universitet samt
Aarhus Kommunes Biblioteker

Artikel om Smart Library, projektlæring, netværk og perspektiver i Danmarks Biblioteker 2017 nr. 6,
side 22-23: https://issuu.com/danmarks_biblioteksforening/docs/db0617

6. SUCCESSKRITERIER OG MÅLOPFYLDELSE
Dette afsnit beskriver mere detaljeret om målopfyldelse af de succeskriterier, som indgik i
projektansøgningen fra november 2013. Der er overlap i forhold til nogle af aktiviteterne, som er nævnt i
afsnit 5.
Success kriterier i
ansøgningen
november 2013
Pilottest af min. 10
metoder

Gennemført
ja/nej

Kommentarer
Se også afsnit 5

data fra wifi og pcbrug,

Ja

To metoder:
Via 29 hybride sensorer; Raspberry Pi programmeret af
Alexandra Instituttet med anonymisering af data og analyse i
Alexandra Instituttets IOT platform

Ja

Der er gennemført pilottest af i 17 forskellige nye målemetoder
og datakilder. Vi har desuden anvendt data fra yderligere 4
datakilder, som er anvendt i analyser af flere datasæt.

Via 220 Acess points i Dokk1 og CISCO’s platform
mobiltelefoner,

Ja

overvågningskamerae
r

Ja

data fra varme og
ventilationsstyring

Nej

interviews

Ja

Via 29 hybride sensorer; Raspberry Pi programmeret af
Alexandra Instituttet med anonymisering af data og analyse i
Alexandra Instituttets IOT platform

Heatmap software fra testet på flere af de 120
overvågningskameraer i Dokk1.
Desværre lykkedes det ikke at få brugbare data i
projektperioden, trods stor indsats fra ITK og ekstra honorar til
leverandør af overvågningskameraerne.

Det har ikke været muligt at få data fra varme- og
ventilationsstyring som grundlag for brug af biblioteksrum.
Dokk1 er udstyret med omfattende bygningsteknologi. Siden
åbningen juni 2015 er der arbejdet intenst med at få indstille
teknologierne og styresystemerne for at få driften til at fungere.
Der arbejdes stadig på at få styresystemerne bundet sammen i
et meget omfattende CTS/IBI system, som kan styre langt de
fleste parametre i bygningen.
Der er gennemført interviews i flere test.
F.eks. otte interviews for at undersøge brugeroplevelser og -
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behov ved stor, interaktiv udstilling i Dokk1.
De otte interviews blev gennemført af Sofie Gad, Antropolog i
praktik efteråret 2016 og blev analyseret sammen med data fra
deltagerobservationer, gennemført af Andrea Born,
international praktikant i Dokk1.
Rapport med analyser og findings:
https://www.linkedin.com/pulse/bowies-univers-userobservation-interviews-method-libraries-born/

observationer

ja

Adskillige observationer. F.eks.
_Observationer i flere loops af brugere i Ankomstområdet foran
Borgerservice i Dokk1, gennemført af CFiA (Center for
Innovation Aarhus) med henblik på justering af indretning og
service, januar 2016
_Faglige observationer af 50 studerende på Center for børns
litteratur og Mediers Summerschool august 2015
https://smartlibrary.dk/blog/2017/9/18/faglige-observationer

Model til evaluering
af biblioteksrum

Nej

_Observationer af besøgende i DokkStart området i Dokk1,
gennemført af Emma Catiri, international praktikant i Dokk1
februar 2016

Et af projektets mål var at udvikle og teste en model, som kan
anvendes af andre biblioteker, som vil optimere bygningernes
indretning, faciliteter og wayfinding i forhold til borgernes
behov.
Dette var desværre ikke muligt.
Erfaringer fra Smart Library er ikke umiddelbart replikerbare til
andre folkebiblioteksbygninger, af tre grunde:
1) Teknologi: Dokk1 er bestykket med mere og mere avanceret
teknologi end noget andet folkebibliotek i Danmark.
2) Størrelse: Dokk1 er Skandinaviens største folkebibliotek og
en helt speciel biblioteksbygning med kæmpestore, åbne rum,
høje besøgstal og mange forskellige, samtidige aktiviteter, hvor
det er særligt udfordrende at registrere data og lave manuelle
tællinger.
3) Aktivitetsniveau og partnerskaber
Der er ca. 140 – 160 arrangementer pr. måned i Dokk1 og
mange aktiviteter drives af partnere uden personalets
medvirken og uden at der foreligger data om antal deltagere.
Så de metoder og modeller med kombination af data fra
kvalitative og kvantitative kilder og teknologier man ikke
umiddelbart replikeres til andre folkebiblioteker.
I stedet har vi forsøgt at beskrive generelle erfaringer og
overvejelser i afsnittet om ”anbefalinger” på
https://smartlibrary.dk/anbefalinger/
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Ideforum: https://www.linkedin.com/groups/8513464
Website:
https://smartlibrary.dk/

1) Artikel om Smart Library, projektlæring, netværk og
perspektiver i Danmarks Biblioteker 2017 nr. 6, side 2223:
https://issuu.com/danmarks_biblioteksforening/docs/d
b0617

Artikel til Perspektiv er endnu ikke afleveret.
Afsluttende seminardag 3. oktober 2017 med 80 deltagere.
Program, oplæg og google-dokument med kommentarer kan
ses her: https://smartlibrary.dk/temadag/

7. EVALUERING

Gitte Smed, Slots- og Kulturstyrelsen, godkendte i en mail 18.9.2917 ændring af projektets evalueringsplan
fra den planlagte evaluering v. forsker til ekstern evaluering med fokus på projektresultaters nytteværdi og
anvendelighed for folkebiblioteker.

Denne eksterne evaluering blev varetaget af Jakob Lærkes, chef for Gladsaxe Bibliotekerne og Lars Bornæs,
chef for Silkeborg Bibliotekerne ved en panelsession ved den afsluttende seminardag 3. oktober 2017.
Marie Østergård, bibliotekschef ved Aarhus Kommunes Biblioteker, var ordstyrer for sessionen.
Følgende er et kort uddrag af sessionen:

Lars Bornæs og Jakob Lærkes bekræftede strategisk behov for faktuel viden om brug af biblioteksrum.
De ser behov for at måle, om bibliotekerne opfylder strategier og politiske mål for biblioteket, ligesom
faktuel viden kunne give ideer om nye services, åbningstider og justering af bemanding.
Eksempler:






Det relationelle bibliotek for læring, oplevelser og demokrati – hvordan måler vi om det lykkes?
De åbne biblioteker. Hvordan bruges biblioteksrum i ubemandet åbningstid. Bruges de for
eksempel som studiested for unge?
Biblioteket som bymarkør. Hvordan spiller byrum, udendørs legeplads og bibliotek sammen? Og
hvordan benyttes de udendørsrum, som biblioteket er (med)ansvarlig for?
Lokalebooking. Hvordan og i hvor høj grad bliver bibliotekets lokaler benyttet?
Biblioteksstruktur. Hvor bor biblioteksbesøgene i forhold biblioteksstrukturen? Er et stort
hovedbibliotek bedre end 4-5 små biblioteker i oplandet?

Lars og Jakob understregede, at man ikke skal måle, bare fordi man kan. Rå data kan ikke bruges alene.
Man skal have en strategi og en vision og man skal overveje, hvilken debat, man sparker igen med nye data.
De har ikke behov for 100 % præcise data men trends.
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De ser gerne nye cases på alle niveauer. Og Lars foreslog, at folkebibliotekerne går sammen om at designe
en fælles, antropologisk metode, for at undersøge om biblioteket er et lærende bibliotek.
Opsamlingen af Lars Bornæs’ og Jakob Lærkes indlæg til evalueringen kan ses i sin helhed i
googledokument, som er vedhæftet https://smartlibrary.dk/temadag/
8. HVILKE AF PROEJKTETS ERFARINGER VIDEREFØRES I ANDRE SAMMENHÆNGE?

Indtil videre fortsætter projektets webside: www.smartlibrary.dk og Ideforum:
https://www.linkedin.com/groups/8513464
Vi deltager også gerne i dialog med andre interesserede biblioteker, bl.a. Open Data Experimentarium
(ODEx) med Mikkel Baun Kjærgaard, SDU Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet og Anton Helms, Odense
Bibliotekerne, Borgernes Hus, Odense.
Internt i Aarhus Kommunes Biblioteker og ITK Aarhus bliver fortsat arbejdet med at udvikle og teste
forskellige metoder, da der er behov for mere viden om brug af biblioteksrum og anvendelse af teknologi
som datakilder. Bl.a. kører der test at heatmap softsware på overvågningskameraer, og der planlægges en
arbejdsgruppe om brug af åbne biblioteker, både i Dokk1 og Medborgercentrene/lokalbibliotekerne.
Endelig er Hovedbiblioteket/ Dokk1 samarbejdspartner og case i et nyt, 3-årigt erhvervsphd-projekt;
”Peoples Behaviour - Using Digital Twin of a Smart Building (Dokk1) to attain a quantitative understanding
and improvement of the user experience” 2018 – 2020.
Projektet bygger bl.a. på erfaringer fra Dokk1’s planlægningsprocesser og SmartLibrary. PHD-kandidaten er
Andrew Khoudi. Projektpartnerne er Schmidt Hammer Lassen Architects, Søren Jensen rådgivende
ingeniører, Arkitektskolen Aarhus, University of Bath, Inst. of Mathematical Innovation (BIMI) og Institut for
Ingeniørvidenskab, Aarhus, Universitet (IIAU)
Realdania og Innovationsfonden har bevilget tilskud til erhvervs-phd-projektet:

https://realdania.dk/projekter/innovationskampagnen
https://innovationsfonden.dk/da/nyhed/ni-erhvervsforsker-projekter-skal-skabe-baeredygtige-byer
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