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1. Prolog …. hvad er problemet? 

• Efter et møde på Aalborg Kommunes 
Tekniske Forvaltning i 2011 om et 
projekt sad jeg i kantinen og fik frokost. 
Rundt om bordet sad forskellige fagfolk 
og min sidedame, en erfaren 
arkitektplanlægger,  konverserede 
høfligt om ”hvad jeg så lavede?”. Jeg 
fortalte, at jeg lige havde orienteret 
kommunen om vores nyeste forskning 
inden for GPS og Tracking hvor til hun 
spontant udbrød: ”… ja, det er 
skræmmende!” 
 



Er byen blevet en ”sansende størrelse”? 

 ”Det er en udbredt opfattelse, at personlige 
medieteknologier fjerner os fra, hvad der er vigtigt. Denne 
ide er baseret på antagelsen; at meningsfulde forbindelser 
kun opstår I ansigt-til-ansigt møder. En sådan synsvinkel 
medfører byplanlægningsstrategier, som ensidigt fokuserer 
på fysiske rum, og negligerer de virtuelle. Jeg er ikke enig i 
den antagelse. I det moderne samfund er personlige 
medier som smartphones interfacet mellem vores sociale 
netværk og den fysiske verden. Når dette interface bliver 
mobilt og kontekstfølsomt, kan vi sammenvæve disse 
forskellige rumligheder på helt nye måder. Det tilføjer 
yderligere en dimension, når byen begynder at ”reagere” 
på sine borgere, ved hjælp af mere eller mindre usynlige 
teknologier indlejret i byrummet. Eksempler på dette kan 
være, når lysreguleringer optimeres til trafikken, 
overvågningskameraer sporer kriminelle og 
forureningssensorer og dynamiske vejskilte giver mulighed 
for at omdirigere tung trafik. Man kan sige, at byen i sig 
selv i langt højere grad må forstås som en levende, 
sansende størrelse” (Kristian Møller Jørgensen, Byplan Nyt 
4/2011, s. 19) 



2. Udfordringen 

• En toolbox for byplanlæggere bør 
indeholde tre dele: hardware 
(teknologiske apparater), software 
(operativ kode) og en “manual” 
(forstået som teoretisk informerede 
begreber om den socio-kulturelle 
indlejring af disse 
netværksteknologier) 

• Der er behov for operationelle 
værktøjer i sammenhæng med 
forståelsesrammer (“manualer”) 
som urban designere og 
byplanlæggere kan forankre deres 
brug af netværksteknologier i 



Mobilitetsforskning 

• Den teoretiske baggrund for denne 
tænkning er ”mobilitets vendingen” 
indenfor samfundsvidenskaben (fx. 
Cresswell 2006; Jensen 2013; Urry 
2007) såvel som teoridannelser 
indenfor nye digitale medier og 
lokationsbaserede 
kommunikationsteknologier (fx. 
Gordon & Silva 2011; Kitchen & 
Dodge 2011) 

• Forskningsmæssigt er dette 
forankret i aktiviteterne ved Center 
for Mobilties and Urban Studies (C-
MUS) og Research Cluster for 
Mobility and Tracking Technology 
(MoTT) på Aalborg Universitet 
 



WiFi som offentlig urban infrastruktur 

• I London City er der nu 
forsøg med gratis WiFi 

• Det er et konkret eksempel 
på, at de nye 
netværksteknologier er på 
vej til at blive normaliseret i 
en proces hvor det ellers 
endnu er noget man 
primært opfatter som 
hotellobby- og transitrums 
faciliteter 

• De digitale 
netværksteknologier 
naturaliseres umærkeligt 





Toolbox = hardware, software + manual 

• Toolboxen skal indeholde hardware teknologier som eksempelvis GPS transmittere og 
apps, CCTV, termiske kameraer, RFID tags, GIS kort, 3D dynamiske visualiseringer, 
animationer og mange andre former for kode, software og hardware. Men dette er 
ikke tilstrækkeligt til at skabe en velbegrundet og operationel toolbox.  

• Hertil skal føjes “manualen”. Det vil sige teorier og analyser af de sociale, kulturelle og 
samfundsmæssige indlejringer af disse netværksteknologier. Urban designere og 
byplanlæggere skal med andre ord koble viden og færdigheder om teknologierne 
“derude” med forskningsbaserede indsigter fra “mobilitets vendingen” og dennes 
fokus på betydningen af netværksteknologier for sociale interaktioner og kulturelle 
forandringer.  

• “Manualen” skal hjælpe til at belyse hvordan byen er blevet til en sammenføjning af 
store socio-tekniske systemer, strømme af artefakter, mennesker, informationer og 
symboler  i en ny kompleks “forbindelsernes geografi”. Toolboxen skal have en 
“manual” for at klæde byplanlæggerne på til ikke blot at mestre teknologierne, men 
også at forstå deres samfundsmæssige, etiske og magtmæssige muligheder og 
udfordringer.  

• “Manualen” skal rumme teorier og begreber der støtter forståelsen for hvordan disse 
netværksteknologier er tilstede i den nutidige by som ”data producenter” der kan 
“tappes”, såvel som hvordan de har potentiale til at skabe nye former for 
borgerinddragelse 



3. Teori som ”manual”  



Sted, lokalitet, teknologi og krop 



Byens digitale lag og deres feedback 



Den splinterede by og nye sammenføjninger 



Ny militær urbanisme og ‘Big Brother’ 



Mobilitetens iscenesættelse 



C-MUS og MoTT 



4. Hvad har vi i værktøjskassen? 

• I C-MUS og MoTT regi 
producerer vi pt. 
forskningsbaseret viden 
indenfor følgende 
”toolbox” teknologier: 
– GPS 
– GIS  
– SMS 
– RFID 
– Kamera Tracking 
– Performative Urban Spaces 

 
 



Hvorfor en IKT toolbox for byplanlæggere? 

1. Fordi teknologierne er “derude” og i brug alt mens vi taler. Det 
betyder, hvad enten man kan lide det eller ej, at netværksteknologier 
er ligeså meget en del af byen som veje, kloakker og huse. En 
planlægger der arbejder med byen, må derfor forholde sig proaktivt 
til netværksteknologierne 

2. Netværksteknologier er aktive dataproducenter der “laver data” som 
byplanlæggeren ligeså godt kan “samle op” og bruge  til monitorering 
af byens dynamik når de nu alligevel produceres 

3. De nye netværksteknologier (og dette appellerer til 
procesorienterede planlæggere) tilbyder sig som metoder til øget 
borgerinddragelse, participation og dialog mellem planlæggere og 
borgere såvel som borgergrupper imellem 

4. De nye netværksteknologier udforskes og afprøves i stigende omfang 
af kunstnere og kreative aktører der tester hvordan disse nye 
teknologier kan skabe nye oplevelser, æstetiske produktioner og 
kulturelle udvekslinger. Sådanne “performative teknologier” og 
byrum er et nyt interessefelt for byplanlæggere på tværs af 
forvaltningsgrene 



5. Road Work Ahead 

• Danske byplanlæggere og byforskere har brug for viden og 
færdigheder om digitale netværksteknologier fordi disse er en 
integreret del af den nutidige by 

• Danske byplanlæggere og byforskere har brug for viden og 
færdigheder om digitale netværksteknologier fordi borgere kan 
inddrages yderligere via disse medier 

• Den nye viden skal være forskningsbaseret, men også baseres 
på eksperimenter og samarbejder mellem praksis og forskning 

• Dagens praktikerkonferences mål er at formidle kontakten 
mellem forskning og praksis så fremtidens byplanudfordringer 
løses gennem innovative samarbejder mellem offentlige 
forvaltninger, private virksomheder, borgergrupper og 
forskningsinstitutioner  



6. Dagens Program 
• 9.30-10.00 Registrering og kaffe 
• 10.00-10.15 Velkomst og introduktion (Professor Ole B. Jensen, AAU) 
• 10.15-11.30 Mobile Technologies - their social and cultural impact on contemporary 

cities (Keynote v. professor Rich Ling, ITU) 
• 11.30-11.45 Pause 
• 11.45-12.15 Tracking Teknologier som byplanværktøj (Lektor Henrik Harder, AAU) 
• 12.15-13.00 Frokost 
• 13.00-14.00 Erfaringer fra praksis 

– Byens planlægning af de mobile teknologier (Bodil Henningsen, Aalborg Kommune) 
– OGis 2.0: Borgerkortlægning og oplevelseskvaliteter i land og by (Bernhard Snizek & Anton S. 

Olafsson, KU) 
– Refleksion over forskning og praksis (Ordstyrer: Direktør i Dansk Byplanlab. Ellen Højgaard Jensen)  

• 14.00-14.15 Kaffepause 
• 14.15-15.15 Workshop: Med app’en i byen (Lektor Henrik Harder og 

forskningsassistent Michael Weber, AAU) 
• 15.15-15.45 Hvad app’en så (Forskningsassistent Michael Weber, AAU) 
• 15.45-16.00 Plenumdiskussion og opsummering (Ole B. Jensen, AAU) 
• 16.00-16.15 Afslutning og afrunding (Professor Gertrud Jørgensen, KU) 



Velkommen til  
!!! 
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