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Emne:
Til: Kulturudvalgsmødet 28. august 2014
Kopi til:

KULTUR OG
BORGERSERVICE
Kriterier for placering af et bibliotek

1. Resume
Kort resumé. Resuméet skal angive om notatet er til orientering, drøftelse
eller oplæg til beslutning
2. Beslutningspunkter
At 1) De opstillede kriterier skal drøftes med henblik på en principiel
prioritering i Aarhus Kommune.
3. Baggrund
Stanford University og California State Library har i december 2000
udarbejdet en række kriterier for den optimale placering af et offentligt
bibliotek.
Udgangspunktet herfor er at gøre biblioteket så tilgængeligt og attraktivt for
så mange borgere som muligt, herunder at sikre at biblioteket er tilgængelig
for så forskellige borgergrupper som muligt.
1. Et område med høj frekvens af besøg af alle segmenter i lokalsamfundet
gennem deres daglige gøremål
2. Nær travle hovedgader, gerne med biblioteket lokaliseret ved krydsende
gader, hvis muligt
3. Høj synlighed og nemt at identificere i området
4. God og bekvem adgang til parkering
5. Adgang til offentlig transport
6. Område med høj fodgængertrafik
Placeringer i parker, skoler, boligkvarterer eller nær mindre betydende
trafikårer bør undgås, hvis ovenstående kriterier ikke er opfyldt.
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Yderligere to kriterier skal ifølge Stanford/California State Library være til
stede:



Grundens størrelse og form – der skal være plads til den
programmerede bygning
Økonomi - placering nær trafikerede områder er ofte dyr, men en rigtig
placering vil sikre samfundet en stor benyttelse og dermed et højt
udbytte af investeringen.

4. Den forventede effekt
At Kulturudvalget får drøftet hvilke kriterier, der er vigtige i placering af
biblioteker i Aarhus Kommune.
At det kan bidrage til en beslutning om den fremtidige placering af Højbjerg
Bibliotek.
5. De planlagte ydelser
Efter den principielle drøftelse om kriterier drøftes herudfra placering af
Højbjerg Bibliotek.
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