
Technical session 
Titel:  
URBAN “WALKSHOP”: Fodgængermobilitet og bykvalitet 

Tid: 1,5 time 

Format:  
“Walkshop” – en inviterende og engagerende ekskursion og workshop til fods rundt i Aalborg Centrum med 
start og slut ved konferenceadressen. Der vil være indlagt små stop undervejs med korte oplæg og 
spørgsmål til videre drøftelse rundt på turen – det er således intentionen, at alle deltagere bliver inviteret 
til at indgå i dialogen undervejs. 

Deltagelse max 20 personer 

Kort beskrivelse: 
Byen er på en og samme tid langsom og hurtig, hektisk og stille. Byens design indeholder byrum, retninger, 
ændringer, historier, interaktioner, sanseindtryk mv.  

På denne ”walkshop” oplever vi på farten igennem Aalborgs gader og sætter bl.a. fokus på, om byens 
design kan invitere til sundere og mere aktiv mobilitet til fods? Om mobililtetsrum er sociale og kulturelle 
steder? Og om fodgængermobilitet kan spille en afgørende rolle i et mere bæredygtig og finmasket urbant 
mobilitetssystem?  

Sessionen er arrangeret af C-MUS PRAKSIS Living Lab. I perioden 2019-2020 har Center for Mobilitet og 
Urbane Studier ved Aalborg Universitet og By- og Landskabsforvaltningen ved Aalborg Kommune 
samarbejdet i en integreret proces om at opbygge en reflekterende vidensbank med videnskabelig og faglig 
praksis omkring mødet mellem fodgænger mobilitet og bykvalitet. Med udgangspunkt i Aalborg Centrum 
som case og med kommunens eksisterende by- og mobilitetsplaner som retningsgiver har vi identificeret, 
diskuteret og eksperimenteret med en konceptualisering af gang og byen med bydesignstrategier og 
principper, med fokus på specifikke ruter og pladser og med at indfange oplevelsen af at gå i byen. 

Oplægsholdere: 
Ditte Bendix Lanng, Lektor, Ph.d., Mobilitetsdesign, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, 
Aalborg Universitet 
Tina Vestermann Olsen Adjunkt, Ph.d., Urban Design, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, 
Aalborg Universitet 
Maria Quvang Harck Vestergaard, mobilitetsplanlægger, Ph.d., Mobilitet og Infrastruktur, Aalborg 
Kommune 
Jeppe Astrup Andersen mobilitetesplanlægger, Ph.d., Mobilitet og Infrastruktur, Aalborg Kommune 
Rie Malling, Arkitekt og byplanlægger, Byudvikling og Byggeri, Aalborg Kommune 
Anne Juel Andersen, arkitekt, Ph.d., Byudvikling og Byggeri, Aalborg Kommune 

Sessionen arrangeres af C-MUS Praksis 


