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Politikområde: Kultur, Fritid og Idræt 

Forslag: Svendborg Bibliotek: Etablering af ubetjent bibliotek 

Projektbeskrivelse 
Fysisk lokation  Svendborg Bibliotek 

Overordnet 
beskrivelse 

Etablering af åbent ubetjent bibliotek. Det betyder at biblioteket har åbent 
og kan bruges af alle borgere fra kl. 7 til 22 alle ugens dage. Biblioteket vil 
være ubemandet i ydertimerne, betjening i nuværende åbningstid 
fastholdes. 
 

Behov/ønsker Der skal skabes tryghed for borgere ved at færdes på biblioteket i den 
ubemandede åbningstid. Der skal derfor udarbejdes retningslinjer og 
nudging greb for at færdes på biblioteket. 
 

Økonomi Anlægsudgifter: 
Indgangsaflæser Open+ kr. 62.000 
Videoovervågning kr. 140.000 
Etablering af nye døre, sikre døre (Gammel hovedindgang, gammel dør 
med rampe/IT området, gitter i hver ende af gangareal ved 
ekspedition/backoffice kr. 275.000 
AVDL Dør i børneafdelingen (branddør) Kr. 30.000 
Justering af lys kr. 5.000 
Tømre kr. 15.000 
Indretning og ændring af faglitteratur /reoler forkortes pga. 
videoovervågning kr. 25.000 
Dørlåse/låsesystem ved kontor (home) kr. 15.000 
Sikring og fastgørelse af PCér i det åbne rum. Kr. 10.000 
Markeringsbånd/nudging ved ekspeditionsområde og borgerguide kr. 
15.000 
 
Øget driftsudgifter: 
Rengøring (CETS) Kr. 30.000 
Lys/varme (CETS) kr. 25.000 
Tilkaldevagt/vagtordning Kr. 50.000 
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Biblioteket har modtaget få henvendelser på, at der ikke længere er åbent 
om søndagen. 
Der kan anskues en fremgang i antallet af besøgende om lørdagen efter at 
der ikke længere er søndagsåbent. Dørtælleren viser, at Biblioteket har 
haft 21% flere besøg om lørdagen i perioden 1.1.2019 til 31.3. 2019 end i 
perioden 1.10.2018 til 31.12.2018. 
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

0,592 mio. kr.  Etablering og åbning fra 
forventet august 2021 
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1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet
P o l i t is k  bes lut n ing –  
pro jek t er ing 

Projektering 0

P o l i t is k  bes lut n ing –  
udf ø re ls e

Udførelse 592 592
Færdiggørelse 0

Sam let  an lægs pro jek t 0 592 0 0 592

Lånefinansiering 0

Finansiering - biblio tekets ramme -53 -105 -105 -105 -263
Afledt drift 53 105 105 105 263

Samlede likviditet, netto 0 592 0 0 0 592

Økonomi
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