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Beskrivelse:
Digitale værktøjer giver helt nye muligheder for, at vi kan understøtte politikere,
projektudviklere og andre beslutningstagere, når der udvikles visioner og prioriteres i
forbindelse med udviklingen af vores kommune.
Dialogen med investorer, virksomheder og borgere bliver mere og mere digital. Digitale
værktøjer i form af eksempelvis 3D modeller er derfor vigtige redskaber, når
målet er god og effektiv sagsbehandling, hvor vi indtager borgerens centrum.
Eksempler på vigtige anvendelse af en 3D bymodel
1. I forbindelse med arkitekturteamets løbende vurdering af projekter, specielt ved
vurdering at projekter i Kolding midtby, har det gentagende gange vist sig at en digital
3D bymodel af Kolding midtby ville kunne kvalificere arkitekturvurderingerne betydeligt.
2. En model vil med stor fordel kunne anvendes som et værktøj i forbindelse med
planlægning, når der skal vurderes på skyggeforhold, indbliksgener og visuelpåvirkning
3. Generering af retvisende visualiseringer til brug i forbindelse med beslutningsprocesser
hvor nye bygninger skal tilpasses den eksisterende bygningsmasse og den generelle
kontekst.
Data og analyser er andre vigtige input, der kan bidrage til at kvalificere vores arbejde og
beslutninger i forbindelse med eksempelvis planstrategi, kommuneplanlægning og
borgerinddragelse.
Vi vil derfor afdække hvilke digitale værktøjer Kolding Kommune med fordel kan tage i brug,
med det for øje at fortsætte udviklingen af Kolding Kommune som en attraktiv kommune by at
bosætte sig og drive virksomhed i.
Til det formål oprettes en pulje med midler til at afdække relevante muligheder og indkøbe og
indføre digitale værktøjer. Det foreslås, at der afsættes 500.000 kr. til afdækning og indkøb og
indførelse af digitale værktøjer.
I første omgang vil der blive fokuseret ind på valg af 3D bymodel og efterfølgende
implementering.
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