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INTRODUCTION
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The overall assignment Motivation (placement of project site)



How can a safe passage for school children going
from Nørresundby Square down to Syrestien help
create a public space that connects the city centre
and the harbour?

School children on bicycles 
(aged 6-15 years)

Their parents

PROBLEM STATEMENT
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Læs problemformulering opSkolen flytterVi fokuserer på børnDen teoretiske tekst (nævn hvem) påpeger at forældre spiller en meget vigtig rolle



PROJECT SITE
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Præsentationsnoter
Forklar vores site boundary –hvad indeholder den?



PROJECT SITE
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Tal om hvad vores site indeholder, hvilke udfordringer der er og hvorfor video er et godt værktøj



CREATE RELATION BETWEEN CITY CENTRE 
AND HARBOUR

CREATE STRONGER CONNECTION FROM 
CITY CENTRE TO STIGSBORG BRYGGE

CREATE SAFER TRAFFIC CONDITIONS FOR 
’SOFT’ TRAFFIC WITH FOCUS ON CHILDREN

FACILITATE LOCAL INITIATIVES

THE DESIGN CAN NOT COMPROMISE WITH 
THE SITE'S FUNCTION AS A MOBILITY NODE

DESIGN CRITERIA

NØRRESUNDBY STIGSBORG BRYGGE
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Gå igennem vores designkriterier og peg på hvordan de har hængt sammen med vores analyser – hvilke analyser har peget os i den retning?



 A safe route for bicycling children
 Connecting city centre, harbour and Stigsborg Brygge
 The best possible option to cross the intersection
 What do we mean by ‘best’?
 More than just a transit space

VISION

NØRRESUNDBY SQUARE HARBOUR
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Forklar hvordan designkriterierne ledte os hen mod en vision og dermed også det koncept vi arbejdede med – hvordan skal man gennem krydset?



Segregating vs sharing a space
 Costs
 Technical requirements 
 Safety
 Critical points of contact

High above was discarded

HIGH ABOVE, ABOVE OR BELOW

Above
 Redesign of intersection
 Blue bicycle path
 Waiting corners
 The ‘easy’ solution
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Forklar fordele og ulemper ved at bygge broer og tunneller (segregated) og hvis man redesigner krydset så trafikanter deler fladenForklar hvordan vi undersøgte alle tre, lukkede high above hurtigt pga. beregninger, bearbejde above lidt tid (den billige og ”nemme” løsning) og derefter besluttede at below måtte være den bedste løsning



CONCEPT
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Forklar vores hovedgreb for designet og hvordan det opstod som en konsekvens eller et resultat af vores studie af tunneller – hvad der gør dem gode og hvad der gør dem dårlige



MASTERPLAN
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Præsentationsnoter
I stedet for ”going under” vælger vi at ”go below” og kalde det en passage frem for tunnel – der ligger værdi i ordeneIntroducér designet, de tre dele og plantegningen – argumentér ved hjælp af analyser”Vi har valgt at gøre sådan, fordi analyserne/teorierne viste os at…”
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DESIGN PROPOSAL



THE NORTHERN PART
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Præsenter og argumenter vha. analyser, teori og casestudier



1:200  SECTION B-B



THE PASSAGE

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Præsenter og argumenter vha. analyser, teori og casestudier



THE SOUTHERN PART
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Præsenter og argumenter vha. analyser, teori og casestudier
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 The Corona lockdown
 Structure of semester
 Integrated process
 Different academic fields

LANDSCAPE ARCHITECTURE
HISTORY

ENGINEERING

URBAN DESIGN
PSYCHOLOGY

SOCIOLOGY

OVERALL PROCESS

PROBLEM ANALYSIS SKETCHING SYNTHESIS PRESENTATION

THE INTEGRATED DESIGN PROCESS
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Beskriv den overordnede proces – hvordan de andre kurser har påvirket fremgangen i detteNævn meget kort lockdown – hvordan det har ændret arbejdsgangenHvordan vi har brugt IDP og hvilke forskellige fagligheder vi gør brug af i et projekt som dette. Kom med eksempler på det fra vores proces og design



THEORIES
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Hvilke hoveddele undersøgte vi?Hvorfor valgte vi netop de teorier?Lad være med at gå i dybden med hver eneste teori, men forsøg i stedet at skabe overblik og vise en sammenhæng mellem dem og beskriv deres konklusionerF. eks. Hvordan både ”to share or not to share” og ”designing for different speeds” siger noget om både hierakiet i trafikken men også design



SITE ANALYSIS
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Hvad var vigtigt for os at undersøge med analyserne?Hvorfor valgte vi netop dem?Som ovenover – lad være med at gå i dybden med hver men forsøg at opsummere



Design development
 Integrated design
 Themes
 Sketching

DESIGN DEVELOPMENT
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Forklar designproces – hvordan vores design har udviklet sigLæg særlig vægt på at vi startede med at designe en cykelsti og nu designer et byrum



How can a safe passage for
school children going from
Nørresundby Square down to
Syrestien help create a public
space that connects the city
centre and the harbour?

SAFE PASSAGE FOR 
SCHOOL CHILDREN:

Going below
Playground

Meeting place
Traffic hierachy

PUBLIC SPACE:
More than transit

Seating areas
Bottleneck-function

Users in mind

CONNECTION:
Stretching square

Activate Rundingen
Creating a passage

Local initiatives

DISADVANTAGES
<

BENEFITS  

CONCLUSION
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Giver vel sig selv



REFLECTION

PROCESS

DESIGN
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Giver vel sig selv



THANK YOU!
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