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Hvorfor er vi her?

Udvikling af fremtidens borgerinddragelse i
forbindelse med kompliceret fællesprojekt i
Aalborg midtby – Danmarksgade mv.

+

Fremtidens borgerinddragelse via app
- pilotprojekt



Hvem er vi?

Johnny Kristensen og Sweco er overordnet
projektkoordinator på vegne af Aalborg Forsyning,
Kloak A/S
(www.sweco.dk)

John Hird og Hird&Ko ApS står for kommunikation
med borgere og erhvervsdrivende ved projekter i
Aalborg midtby
(www.kvistgaardoghird.dk)

Experienced ApS har udviklet The Experience App
(www.experienced.dk)



Aalborg Modellen

Koordinering af alle ledningsarbejder og vejarbejder:

Koordineres af Aalborg Kommune, Trafik & Veje:
Udmelding af de næste 4 års arbejder
Fællesprojekter udmeldes

Formålet:
Deler fællesomkostninger
Kun opgravninger 1 gang
Mindre gene for borgere og erhverv



Særlige udfordringer - generelt

Trafikafvikling
Kollektiv trafik
Renovation
Parkering og adgangsforhold
Erhverv – adgang og synlighed
Arkæologi



Danmarksgade 2015

Kloak
Vand
Gas
Fjernvarme
Fiberkabler
Belægning og
trafiksanering



Pilotprojekt - baggrund

Mange års erfaring med borgerinformation – før,
under og efter – ved projekter i Aalborg midtby, fx:

• Borgermøder
• Breve
• Annoncer
• Informationskasser
• Hjemmeside
• Pjece om separatkloakering
• Pjece om selve projektet
• Nyhedsbreve
• Åben skurvogn
• Rundt og drikke kaffe
• Følgegrupper
• Spørgeskemaundersøgelser
• Interviewundersøgelser



Næste skridt? - 1

Fra information til dialog

Borgere og erhvervsdrivende, skal, og vil, i fremtiden
have stadig større indflydelse. De vil vide, hvad der
sker, hvornår og hvorfor. Og så vil de have mulighed
for at indgå i en meningsfuld dialog med de
ansvarlige bag et givent projekt.

Det er dog langt fra sikkert, at de rent faktisk vælger
at indgå i en dialog, men i 2015 skal muligheden være
til stede – og helst både før, under og efter et
lednings- og vejarbejde.



Næste skridt? - 2

Fra information til dialog

Vi ser i dag en sikker, bevægelse fra information til
løbende dialog. Der er intet galt med en målrettet
informationsindsats, men tiden er inde til at tænke
nyt i forhold til, hvordan vi i dialog og samarbejde
med borgere og erhvervsdrivende gør et lednings- og
vejarbejde til en bedre oplevelse.

En højere grad af dialog giver naturligvis nye
udfordringer. Borgerne og de erhvervsdrivende skal
blandt andet opleve, at deres indsats betaler sig, og
de ansvarlige for et lednings- og vejarbejde skal være
parate til at ændre planer og handlingsmønstre.



Næste skridt? - 3

Traditional
consumption

Sharing other
people’s content

or ideas

Remixing or
adapting

content or ideas

Creating or
delivering
content or

assets within a
peer community

like Airbnb

Having partial or
complete

ownership in
content or
assets (e.g.
Wikipedia)

Crowd-funding
or ”endorsing
with money”

Consuming
Sharing

Shaping
Funding

Producing
Co-owning

Heimans & Timm: Harvard Business Review, December 2014



Et nyt værktøj til dialog

The Experience App

• Dialog – mobilen ved hånden
• Udsendelse af forskellige typer af spørgsmål – eller

informationer
• Tag-billede-funktion undervejs
• Vi kan takke undervejs
• Mulighed for real-time…
• GPS
• Rykkerprocedurer
• Smidighed – tid, vejr, andre medier etc.
• Smidighed – vi følger  fx anlægsprojektet
• Hurtigt – tager typisk 15-30 sekunder at svare



Pilotprojekt, formål

Viden og ny måde at arbejde på

1: Konkret viden om, hvordan vi klarer det

2: Design af fremtidens borgerinddragelse



Et nyt værktøj til dialog

Intro

Løbende



Pilotprojekt, sådan gør vi

Planlægning ift.
gravearbejdet

Rekruttering

Dataindsamling

Dialogmøde

Dataindsamling

Analyse

Resultat /
evaluering

Løbende justeringer og evalueringer ift. fx anlægsprojektets stade



Der skal være en plan



Tak!


