
En af de største klimamæssige udfordringer i Danmark er 
mængden af nedbør. 
Det er både mangel på nedbør i sommerperioderne, men også 
den stigende mængde nedbør i vinterperioderne.  
 
Konsekvenserne ved dette er både tørke og oversvømmelser, 
hvilket igen kan have den konsekvens at dyr uddør, 
landbruget pines, sumpområder dannes og infrastrukturen kan 
komme under pres. 

 

KLIMAFORANDRINGER & INTERNET OF THINGS

We are ready to service your 
vehicle, whether it's for a quick 
car wash, detail service, or oil 
change. Visit us today!

Flere og flere er begyndt at bruge IoT, som løsning på 
klimamæssige problemstillinger. IoT er en teknologi, der 
forbinder ting til internettet, så de løbende kan sende data, 
man har brug for.
 
Hvilke IoT-løsninger kunne der udvikles, som løser/afhjælper 
konsekvenserne ved klimaforandringerne? 

 

 

HVORDAN KAN I GRIBE DET AN? 

- Desk research (indsamle viden på nettet)
- Observationer (forstå feltet i virkeligheden fx naturen)
- Interviews (landmænd, meterologer)
- Mock ups (grov skitse af løsningerne i 3D form) 

INDSAMLE UDTÆNKEFORSTÅ UDFØRE



DokkX  er Aarhus kommunes interaktive udstillings- og 
inspirationsrum af velfærdsteknologi. 
 
DokkX skifter udstilling hver fjerde måned, og har bl.a. haft 
temaerne: Sundhed & Træning, Pædagogik & Læring, Tryghed 
& Sikkerhed, og Fællesskab og Kommunikation. 
 
Som temaerne præcisere, så er velfærdsteknologi bredt 
defineret i Aarhus Kommune og kan være rigtig mange ting. 
Begrebet afgrænser sig ikke til bestemte brancher eller 
målgrupper, og den adresserer både det offentlige og private 
marked.
  

OM DOKKX

FORMÅLET MED DOKKX ER AT:

- Afmystificere, synliggøre og normalisere velfærdsteknologi.
- Inspirere udviklere, ingeniører, studerende, designere og 
arkitekter til at udvikle ny velfærdsteknologi.
- Give borgere råd og vejledning så de kan anskaffe sig de 
rette teknologier og hjælpemidler.
- Klæde ledere, medarbejdere og studerende indenfor 
sundhedsområdet på med den nyeste viden.
- Sikre at Aarhus Kommune har fingeren på teknologipulsen 
både angående efterspørgsel og udvikling.


