
Ta på Norrköping
Lördagen den 16 juni kl. 11.30 invigs Urban Explorer på Visualiseringscenter C; en stadsmodell över Norrköping i ett
interaktivt touch-bord. Zooma in på ditt hus, flyg in och ut ur stadsdelarna och lär känna Norrköping på ett nytt sätt.

Bordet visades nyligen på världsutställningen i Sydkorea där det representerade innovationskraften i Sverige och i synnerhet vår östra
region.

Genom att ställa ut Urban Explorer på Visualiseringscenter C kan besökare få se exempel på den senaste visualiseringsteknologin som
används för stadsplanering. Bordet kommer kontinuerligt uppdateras med nytt innehåll och nya applikationer i takt med att nya
resultat skapas. Bland annat kommer besökare framöver att kunna utforska energianvändning, nya bostadsområden och dolda resurser
i samhället i form av nedgrävda metaller.

Dagens städer står inför ett flertal stora utmaningar som handlar om allt från hållbar resursanvändning till infrastruktur och service.
Urban Explorer är framtaget för att underlätta för kommunikation och dialog i utvecklingen av städer mellan beslutsfattare, beställare,
leverantörer och allmänhet i stadsbyggnadsprojekt. Nu får allmänheten möta sin stad genom revolutionerande teknikutveckling som
sker just här, i Norrköping.

- Det är spännande att inviga Urban Explorer, som uppmärksammats runt om världen, här på centret, säger Katarina Sperling som är
produktionsledare på Visualiseringscenter C.

Filip Wänström, projektledare på Interactive Institute, presenterar Urban Explorer vid invigningen av den nya utställningsdelen på
lördag.

Projektet Urban Explorer drivs av Interactive Institute och Visualiseringscenter C i samarbete med Norrköping Science Park,
Stadsbyggnadskontoret vid Norrköpings Kommun och Hyresbostäder i Norrköping. Målet är att skapa nya visualiseringsverktyg som kan
hantera framtidens urbana utmaningar.

För mer information kontakta: 
Filip Wänström – Projektledare, Interactive Institute på Visualiseringscenter C 
Telefon: +46(0)70 674 2604,  filip.wanstrom@tii.se

För mer information, pressmaterial och bilder; kontakta:
Anders Ristenstrand – Kommunikatör på Visualiseringscenter C 
Telefon: +46 (0)11 15 63 04, anders.ristenstrand@visualiseringscenter.se

Om Visualiseringscenter C
Visualiseringscenter C är ett upplevelse- och kunskapscenter och en publik mötesplats med utställningar, en domteater, VR-arena,
konferenslokaler, biografsalonger, medialabb, forskningslokaler, restaurang och butik. Centret, som ligger mitt i det unika
industrilandskapet i centrala Norrköping, är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet,
Norrköping Science Park och Interactive Institute. Mer om centret på http://www.visualiseringscenter.se

Om Interactive Institute 
Interactive Institute är ett experimentellt IT & designforskningsinstitut som utmanar traditionella perspektiv och tankesätt genom att
kombinera konst, design och ny teknik i forskningsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och
näringsliv. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm, och verksamhet bedrivs även i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Umeå och
Piteå. Interactive Institute har ca 55 anställda. Mer om Interactive Institute på http://www.tii.se


