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Invitation til gang i byen 
I Aalborg sigter en række aktuelle planlægningsinitiativer og investeringer på at kombinere bykvalitet, 
mobilitet og bæredygtighed i en by i rivende udvikling. Der arbejdes med mere aktive mobilitetsformer 
herunder fodgængermobilitet som et af de vigtige midler til at realisere visionerne. I et tværfagligt 
living lab-samarbejde mellem Aalborg Universitet og Aalborg Kommune er der fokus på at afdække 
udfordringer og løsningsmuligheder, der kan styrke samspillet mellem fodgængermobilitet og bykvalitet. 
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Living lab-samarbejde
Samarbejdet er funderet i et fælles fagligt 

fokus på samspillet mellem fodgængermo-

bilitet og bykvalitet. Det er organiseret i et 

tværfagligt projekt under C-MUS Praksis. 

C-MUS Praksis er er et ’living lab’ på AAU, 

som bringer forskning og praksis tæt sam-

men i arbejdet med at skabe forsknings-

baserede mobilitetsløsninger i regionale og 

lokale sammenhænge. Projektets formål er 

at samle og skabe erfaringer og viden om, 

hvordan samspillet mellem fodgængermo-

bilitet og bykvalitet i danske og nordeuro-

pæiske byers tætte kerner kan styrkes, så 

kvaliteten af fremtidens tætte by sikres og 

løftes samtidig med, at vi bevæger os mere 

bæredygtigt og mere fysisk aktivt. Aalborg 

Kommune vil bl.a. bruge erfaringerne som 

grundlag for en senere fodgængerpolitik 

og som konkrete initiativer i indretningen af 

byens rum. 

Planlægning for fodgængere i 
Aalborg
Projektet tager udgangspunkt i Aalborgs 

aktuelle planlægning, som på flere niveauer 

og fagområder omhandler fodgængermo-

bilitet.

I Aalborg Kommunes nye mobilitets-

handlingsplan, ”Mobilitet 2040” opstilles 

konkrete mål om andelen af fodgængere 

og om at sikre byliv og mobilitet i balance. 

Generelt er fremkommeligheden for fod-

gængere, cyklister og den kollektive trafik 

prioriteret højere i Aalborg Midtby end biler, 

og ny bilparkering skal placeres i større p-

huse eller p-kældre i randgaderne til Aal-

borg Midtby.

I Aalborg Kommunes Strategi til udvik-

ling af centrum frem til 2025, ”Liv i Cen-

trum”, arbejdes med det forhold, at uan-

set om man ankommer med bus, tog, bil 

eller cykel, foretages den videre tur rundt 

i midtbyen som regel til fods. I midtbyen 

er alle fodgængere. Strategien peger der-

for på, at det er vigtigt at styrke midtbyens 

fodgænger-flow. Det skal være nemt, trygt 

og oplevelsesrigt at bevæge sig rundt til 

fods. Derfor arbejdes der strategisk med 

at udvikle fodgængernetværket, så der kan 

skabes cirkulære flow rundt i midtbyen (se 

figur 1).

Også i Aalborgs projekt med imple-

mentering af PlusBus (Danmarks første 

BRT-projekt) er der fokus på fodgængere. 

Det højklassede system betyder færre stop 

med en gennemsnitlig afstand på ca. 500 

m mellem stationerne (lidt længere end 

Et C-MUS PRAKSIS-samarbejde
 █ Projektet er organiseret gennem 
C-MUS PRAKSIS, der er et tvær-
fagligt living lab på AAU.

 █ Formålet med C-MUS PRAKSIS 
er at bringe forskning og praksis 
tæt sammen for at skabe gode, 
forskningsbaserede mobilitetsløs-
ninger i regionale og lokale sam-
menhænge.

 █ I C-MUS Praksis mødes forskere 
og danske mobilitetsaktører, ud-
veksler viden, skaber fagnetværk 
og konkrete projekter sammen. 

 █ Styregruppen består for nuvæ-
rende af AAU, Aalborg Kommune, 
Aarhus Kommune og Nordjyllands 
Trafikselskab.

 █ Andre aktuelle samarbejdsprojek-
ter er fx fælles organisering af spe-
cial sessions på Trafikdage, AAU, 
august 2019, samt koordineret 
deltagelse i EU Interreg-projektet 
Art.Forum (Autonomous Road 
Transport).

Udvalgte mål fra 
Aalborg Kommunes 
mobilitetshandlingsplan, ”Mobilitet 
2040”:

 █ Mere mobilitet på cykel og ved 

gang (43% af ture i 2025 samt 

50% af ture i 2040 foretages på 

cykel eller ved gang)
 █ Byliv og mobilitet i balance

 █ Trafikrum skal også være velfun-

gerende byrum
 █ Der skal skabes oplevelsesrum 

for bløde trafikanter langs trans-

portkorridorer i Aalborg by for at 

understøtte oplevelsen af korte 

afstande
 █ Bæredygtige mobilitetsformer

 █ Fremme bæredygtige og ak-

tive transportformer, der gavner 

sundhed.
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Figur 1. Forbindelser og ankerpunkter, Aalborg Midtbystrategi: ”For at styrke Midtbyens oplevelsesflow skal der arbejdes strategisk med 

at udvikle fodgængernetværket. så der skabes cirkulære flow mellem Midtbyens forskellige ankerpunkter og rumligheder. Dermed kan de 

lineære flow, der har tendens til at skabe døde ender, undgås.”
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for det almindelige bybussystem). Der er 

derfor et ekstra behov for at arbejde med 

fodgængerforbindelserne omkring statio-

nerne, så intermodale rejser understøttes.

Pilotstudie: Tre 
fodgængerstrækninger
Projektet arbejder med tre udvalgte fod-

gængerstrækninger. De tre strækninger 

er eksempler på vigtige konkrete forbin-

delser i midtbyen med hver deres særlige 

strategiske potentialer og stedsspecifikke 

karakteristika. Netop de stedsspecifikke 

muligheder og udfordringer er i fokus i pro-

jektet, som arbejder ’i felten’ med de kon-

krete oplevede fodgængerforbindelser og 

byrummenes ’invitationer’ til gang.

Som det første skridt i undersøgelsen 

har et hold studerende fra kandidatuddan-

nelsen i Urban Design, AAU, udarbejdet et 

pilotstudie i de stedsspecifikke forhold på 

hver af de tre strækninger. De studerende 

har analyseret de rumligt-arkitektoniske 

forhold og de oplevede forbindelser fra et 

fodgængerperspektiv, og de har arbejdet 

med konceptuelle byrumseksperimenter i 

tegning og model.

J.F. Kennedy Plads – Vesterbro
Denne strækning forbinder vigtige steder 

og knudepunkter. Den er derfor vigtig at få 

sat i spil i midtbyens fodgængernetværk. 

Den kan generere nye ruter i byen og der-

med forbinde byen på en ny måde, også 

med aktuelle omdannelsesområder. På 

strækningen er der store fysiske barrierer 

i form af en tunnel under jernbanen, mar-

kante terrænforskelle og en smal trappe fra 

parkeringsarealet ved Aalborg Kongres- 

og Kulturcenter op til Vesterbro. De store 

niveauspring skaber helt særlige rumlige 

situationer og oplevelser. For at invitere 

til mere gang på denne strækning har de 

studerende arbejdet med oplevelsen af 

at bevæge sig gennem to særligt kritiske 

punkter på ruten. De har arbejdet med 

materialer og belysning i passagen gen-

nem den lange, kompakte tunnel (se figur 

2), og de har arbejdet med ’klatreturen’ op 

ad den smalle trappe yderst på kanten af 

banegraven.

Vesterå
Vesterå er udpeget som en vigtig ’fjordfor-

bindelse’. Det smalle og varierede gade-

forløb vil i fremtiden være et led i at skabe 

bedre sammenhæng mellem midtby og 

havnefront. Gadeforløbet, som historisk 

set er et betydningsbærende sted med 

et af byens vigtige åforløb, har potentiale 

til at blive en attraktiv forbindelse mellem 

gågader og havnefront med oplevelser og 

byliv undervejs. I dag er strækningen præ-

get af flere typer barrierer for en attraktiv 

fodgængerforbindelse: svære krydsninger 

over større veje og en del gadeparkering, 

der fylder både visuelt og fysisk. Den frem-

står opdelt i korte, afbrudte forløb, og de 

studerende peger derfor på, at der er be-

hov for et markant sammenbindende greb, 

der kan genetablere forbindelsen. Desuden 

udpeger de strækningens belysning som et 

vigtigt opmærksomhedsområde.

Sauers Plads – Frederikstorv
Strækningen udgør en af flere ruter fra p-

huse i randgaderne til destinationer i midt-

byen (”park and walk”). I dag er overgangen 

fra bil til fod ved p-huset på Sauers Plads 

ikke let aflæselig og attraktiv. Organisering 

og udformning af by- og vejrummet mang-

ler tydelige retninger for den videre færd 

til fods ind til byen, og det er overvejende 

lokale, stedkendte, der benytter stræknin-

Figur 2. Hvad nu hvis…? Urban design-studerende har undersøgt et kritisk punkt på en fodgængerstrækning I Aalborg midtby: tunnelen 

under jernbanen. Med fokus på belysning og materialitet har de udforsket rumligt-arkitektoniske potentialer og udfordringer for at invitere 

til mere gang i byen. Ved Harshita Vishway, Venkata Lalita Apoorva Jayanti og Sofie Rejkjær Bülow.
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gen. I det smalle forløb i Kayerødsgade, 

hvor der er gadeparkering, er der ikke me-

get plads at arbejde med. De studerende 

peger på muligheden for at skabe små pej-

lemærker og oplevelses- og pause-punkter 

langs ruten, eksempelvis ved at omdanne 

nogle af p-båsene til små fortovshaver. Det 

første pejlemærke skal være synligt fra p-

huset for at lede fodgængeren på rette vej.

Det videre arbejde: 
mobilitetsdesign, der inviterer 
til gang i byen
Projektet arbejder med en rammesætning, 

som kaldes ’mobilitetsdesign’. Mobilitets-

design er et tværfagligt forsknings- og 

praksisfelt, som søger at bidrage til en bæ-

redygtig fremtid gennem konkret design for 

ruter og byrum, analyser og videnproduk-

tion. Med mobilitetsdesign undersøger vi 

kritiske spørgsmål i vores hverdagsmobili-

tet og infrastrukturer, set i lyset af fx deres 

sociokulturelle, miljømæssige, etisk-æste-

tiske og tekniske sammenhænge.

I byens trafikrum mødes nogle af nu-

tidens store udfordringer for byernes ud-

vikling og for bæredygtige urbane livsstile: 

sundhed – herunder fysisk aktivitet og 

luftkvalitet, klima – herunder bæredygtig 

mobilitet, forurening og trængsel, og by-

liv – herunder mangfoldige vedkommende 

og trygge byrum. ’Den gode by’ er natur-

ligvis ikke en statisk eller ensidig størrelse, 

men vil altid være afhængig af sit sted, sin 

kontekst og sin tid – ligesom de øjne, der 

ser, og de fødder, der går, er afgørende for, 

hvordan byen opfattes og opleves. Således 

er også samspillet mellem aktiv mobilitet 

og bykvalitet påvirket af mange og omskif-

telige faktorer.

I projektets videre arbejde udvider vi 

undersøgelsen til at omfatte tværfaglige 

diskussioner, der rejser sig, når vi arbejder 

med samspillet mellem mobilitet og bykva-

litet i de konkrete trafikrum. Det drejer sig fx 

om kampen om pladsen mellem forskellige 

mobilitetsformer og byfunktioner. Desuden 

søger projektet indsigt i oplevelser, praksis-

ser og behov hos den mangeartede gruppe 

af bybrugere, som vi kalder fodgængere. 

De har forskellige hastigheder, kropslig ka-

pacitet, ærinde og tid; der er fodgængere, 

der har travlt, der holder pause, der mødes, 

der går på opdagelse. De har dog det til 

fælles, at de bevæger sig relativt langsomt, 

taktilt, varieret, og holder af fri bevægelig-

hed med mulighed for retningsskift. 

Gang i byen har potentiale som både 

en sund og bæredygtig transportform og 

som en væsentlig del af bylivet. Vi med-

skaber byens liv, mens vi går; vi mødes, 

ser andre og bliver set, oplever byen. I det 

videre arbejde sigter projektet på at skabe 

mere og konkret viden om, hvordan byens 

design kan invitere til gang.
█


