
 
 

 
CASE: Skab et byrum, der får kommunens borgere til at få lyst til at 
bevæge sig mere 
 
Aarhus Kommune vil naturligvis gerne være en endnu mere aktiv by, hvor byen og byrummets 
indretning opfordrer til leg og bevægelse. 
 
I denne case ønsker vi bud på, hvordan Aarhus Kommune kan bruge Havnepladsen mellem DOKK1 
og Navitas som areal for at skabe endnu mere lyst til bevægelse og leg hos de, der færdes i 
området. Havnepladsen rummer i dag bl.a. en stor boldbane, et springvand og en storskærm, der 
kan tænkes anvendt i kombination med nye digitale redskaber, spil eller lege der f.eks. trækker på 
gamification, VR, AR, IoT eller andre nye teknologier. 
 

 
 
Casestiller: ITK – Innovation, Teknologi, Kreativitet 
ITK er forankret i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice og løser opgaver for hele Aarhus Kommune. Vi 
udvikler og drifter IT-løsninger og digitale services samt understøtter innovative processer. På den måde bidrager vi til, 
at endnu flere mennesker bliver en del af den digitale virkelighed. 
 
Vi ønsker at skabe samarbejder på tværs af Aarhus Kommune - og på tværs af landets kommuner såvel som 
europæiske byer. Vi igangsætter nye projekter for i fællesskab at finde frem til de løsninger, der bedst favner 
morgendagens udfordringer og understøtter den digitale by. 
 
Vi arbejder innovativt og med fokus på ny teknologi og på at skabe plads for kreativitet, så nye tanker og ideer baner 
vej for nye løsninger. Vores produkter og ydelser er altid båret af høj faglighed og opdateret viden.  



 

 
 
CASE: Hjælp Aarhus Kommune med at finde nye måder at udnytte 
ressourcerne til drift 
 
Teknik og Miljø-området i Aarhus Kommune ønsker løbende at bringe nye teknologier i spil, der 
kan bidrage til at udnytte byens ressourcer endnu mere effektivt. 
 
Vi vil gerne have inspiration til at tænke smartere i forhold til de daglige drift-opgaver som at 
vande blomsterkummer, tømme skraldespande, opfylde sæbe- og papirautomater i offentlige 
bygninger, sikre en god oplevelse med velholdte stier, træer og beplantning eller hurtigt finde 
huller i vejene. 
 
Hvordan kan vi anvende IoT, sensorer, data, AR, VR eller andre nye teknologier til at blive klogere 
på driften eller planlægge den mere effektivt? 
  

 
 
Casestiller: ITK – Innovation, Teknologi, Kreativitet 
ITK er forankret i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice og løser opgaver for hele Aarhus Kommune. Vi 
udvikler og drifter IT-løsninger og digitale services samt understøtter innovative processer. På den måde bidrager vi til, 
at endnu flere mennesker bliver en del af den digitale virkelighed. 
 
Vi ønsker at skabe samarbejder på tværs af Aarhus Kommune - og på tværs af landets kommuner såvel som 
europæiske byer. Vi igangsætter nye projekter for i fællesskab at finde frem til de løsninger, der bedst favner 
morgendagens udfordringer og understøtter den digitale by. 
 
Vi arbejder innovativt og med fokus på ny teknologi og på at skabe plads for kreativitet, så nye tanker og ideer baner 
vej for nye løsninger. Vores produkter og ydelser er altid båret af høj faglighed og opdateret viden. 
 
  



 

 
 
 
CASE: Bekæmp parkeringsproblemer i Aarhus Midtby 
  
I større byer som Aarhus spildes hver dag mange timer på at finde ledige parkeringspladser. Det 
kan være en dagligt tilbagevendende udfordring for byens beboere at finde en ledig plads nær 
hjemmet og for besøgende, der ikke kender byen, kan det være svært at vide, hvor der er størst 
chance for at finde en ledig plads til bilen omkring destinationen. 
 
Resultatet er, at man som bilist skal bruge unødigt lang tid på at køre rundt i området og lede efter 
en fri parkeringsplads - såkaldt søgetid. Og fordi man kører rundt i sin bil i et eller andet tidsrum 
betyder det også, at man udleder en mængde unødvendig CO2, mens man leder efter en 
parkeringsplads. Endelig er bilister, der søger efter en parkeringsplads, en medvirkende faktor til 
generelle trængselsudfordringer. 
 
Det er typisk dyrt at udvide antallet af parkeringspladser under og over jorden så det er 
interessant at spørge: Hvordan kan vi bruge teknologi, sensorer og data til at udnytte byens 
parkeringspladser bedre?  
 

 
 
Casestiller: ITK – Innovation, Teknologi, Kreativitet 
ITK er forankret i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice og løser opgaver for hele Aarhus Kommune. Vi 
udvikler og drifter IT-løsninger og digitale services samt understøtter innovative processer. På den måde bidrager vi til, 
at endnu flere mennesker bliver en del af den digitale virkelighed. 
 
Vi ønsker at skabe samarbejder på tværs af Aarhus Kommune - og på tværs af landets kommuner såvel som 
europæiske byer. Vi igangsætter nye projekter for i fællesskab at finde frem til de løsninger, der bedst favner 
morgendagens udfordringer og understøtter den digitale by. 
 
Vi arbejder innovativt og med fokus på ny teknologi og på at skabe plads for kreativitet, så nye tanker og ideer baner 
vej for nye løsninger. Vores produkter og ydelser er altid båret af høj faglighed og opdateret viden.  



 
 
CASE: Skab et bedre indeklima på jeres skole 
 
Undersøgelser viser, at mange offentlige skolelokaler i Danmark lider af dårlig indendørs 
luftkvalitet. Dette har negativ indvirkning på børnenes evne til at lære effektivt, reducerer den 
generelle trivsel og øger fraværet af både lærere og børn. Desværre er eftermontering af moderne 
ventilationsanlæg i skoler dyrt og der vil derfor være behov for at se på andre løsninger, der kan 
bidrage til at øge luftkvaliteten. 
 
Hvordan kan vi med teknologi give eleverne mulighed for selv at måle luftkvaliteten i deres 
klasseværelse – og gøre dem opmærksom på hvordan de selv kan bidrage til at forbedre 
luftkvaliteten i det daglige? 
 

 
 
Casestiller: ITK – Innovation, Teknologi, Kreativitet 
ITK er forankret i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice og løser opgaver for hele Aarhus Kommune. Vi 
udvikler og drifter IT-løsninger og digitale services samt understøtter innovative processer. På den måde bidrager vi til, 
at endnu flere mennesker bliver en del af den digitale virkelighed. 
 
Vi ønsker at skabe samarbejder på tværs af Aarhus Kommune - og på tværs af landets kommuner såvel som 
europæiske byer. Vi igangsætter nye projekter for i fællesskab at finde frem til de løsninger, der bedst favner 
morgendagens udfordringer og understøtter den digitale by. 
 
Vi arbejder innovativt og med fokus på ny teknologi og på at skabe plads for kreativitet, så nye tanker og ideer baner 
vej for nye løsninger. Vores produkter og ydelser er altid båret af høj faglighed og opdateret viden. 


