
Program
9:30 - 10:00
Registrering og kaffe

Big Data og borgeren i centrum
Der er mange muligheder, mange data og 
mange nye kommunikationsformer. 
Der er meget hype om Big data – hvordan 
kan vi konkret bruge det i planlægnings-
arbejdet?
Ved Digital arkitekt Kim Escherich, IBM

Hvordan kan vi bedst få de for-
skellige grupper inddraget i plan-
lægningen? 
Om målgrupper, budskab og kanaler for 
planlægningsarbejdet. Trends og tenden-
ser i forhold til nye og gamle kommunika-
tionsformer.  
Ved Anne Frederiksen og 
Sofie Kønigsfeldt, Operate

Den nye teknologi og borgerind-
dragelsen – hvor står 
kommunerne?  
Ved Direktør Ellen Højgaard Jensen 
og projektleder Andreas Hvidt, 
Dansk Byplanlaboratorium

Frokost

Smart City Vejle
En velkomst med små smagsprøver på 
nogle af de mange forskellige initiativer og 
nye teknologier, Vejle Kommune arbejder 
med
Ved Direktør Michael Sloth, 
Teknik og Miljø i Vejle Kommune

3 eksempler til inspiration

TAG DEL – ny platform med nye 
muligheder
Egedal Kommune har valgt at bruge plat-
formen TAG DEL til en del af kommunens 
dialog med borgerne.  Det er brugerne, 
der definerer indholdet på platformen og 
det er derfor ikke et traditionelt kommunalt 
projekt. Men allerede nu er der kommet 
flere gode input som kommunen har taget 
til sig.
Ved frivillighedskoordinator 
Nadia Eriksen, Egedal kommune

Informationsteknologi, 
planlægning og 
borgerinddragelse 

Seminar i Vejle 10. december kl. 10-16

Praktiske oplysninger

Kursussted: Stævnen 55, 
7100 Vejle

Deltagerafgift

For tilskudsgivere til Dansk 
Byplanlaboratorium: 1.875 kr.
For andre: 2.500 kr.

Elektronisk tilmelding

Via www.byplanlab.dk senest 
10. november. Efter danne 
dato er tilmeldingen binden-
de og ved afbud betales et 
gebyr på 500 kr. Ved afbud 
efter 1. september betales 
hele kursusafgiften

Tilrettelæggelse

Anne Frederiksen og Sofie 
Kønigsfeldt fra Operate samt 
Ellen Højgaard Jensen og 
Andreas Hvidt fra Dansk 
Byplanlaboratorium

Dansk Byplanlaboratorium
Tlf. 33 13 72 81
db@byplanlab.dk
www.byplanlab.dk

HJØRRING LIVE 
– i lommen på de unge
Ved studiestart bruger Hjørring kom-
mune Hjørring By som spillebræt. Med 
en app navigerer de unge rundt til 
poster og aktiviteter i byen. Kommu-
nen er ”i lommen” på de unge og det 
giver en enestående mulighed for at 
kommunikere i øjenhøjde, ikke bare til 
studiestartseventen men også i andre 
sammenhænge. 
Ved Planlægger Dorthe Reinholdt, 
Hjørring Kommune

Adfærdsændring via intelligent 
energistyring
Overblik over energistyring kræver 
ikke længere stor teknisk indsigt, men 
kan nu formidles, så det er overskue-
ligt at se og forstå for alle. Det betyder, 
at både kommuner og andre større 
ejendomsbesiddere er begyndt at inte-
ressere sig for området – især da der 
er 10-15 % besparelser på energiom-
rådet at hente. Måske er vi endda på 
vej mod en national standard.
Ved områdechef Gorm K. Elikofer, 
HOFOR A/S

Seminaret giver dig: 
Ideer til hvordan du kan 
bruge elektroniske medier i 
borgerinddragelsen

Mulighed for sparring på 
dine egne opgaver og 
udfordringer 

Workshops
Du arbejder med egne udfordringer i en af 
de tre workshops:  
• Demokrati og ny informationstekno-

logi
• Brug af byen 
• Forbrug og adfærd

Crowd it!
Crowdsourcing og -funding skubber in-
novationsparadigmet anno 2014 til et nyt 
stadie, hvor turen nu er kommet til det 
offentlige byrum. Vi skal for alvor gen-
tænke byudvikling og borgerinddragelse 
med de nye åbne innovationsprocesser 
som ankerpunkt. Hør om aktuelle eksem-
pler fra ind og udland og få 5 gode råd og 
anbefalinger med hjem. 
Ved Louise Opprud Jakobsen

16:00
Tak for i dag


