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Den gode by med 
trafikplanlæggerens øjne



Hvad er den gode by –set med trafikplanlæggerens øjne
• By der er baseret på de bæredygtige transportformer dvs. gang, cykel 

og kollektiv transport som det naturlige valg

• En by der er tilgængelighed for alle

• En dynamisk by, hvor virksomheder kan slå sig ned – dvs. den 
overordnede infrastruktur er i orden

• By hvor det er trygt og sikkert at færdes som trafikant

Byen skal planlægge på de bløde trafikanters præmisser

Infrastruktur skal på plads tidligt



Er det den rigtige rækkefølge??



Vi tegner streger, laver 
planer og programmer og 
modeller
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Ned i øjenhøjde 



Workshop i By & Havn den 8. juni 20097

Kan mennesket programmeres??



Skal vi tilbage til trampestien?

8

Det uplanlagte??



Flotte pladser, men hvad med 
cykelparkering??



Vi har brug for trafikveje og almindelige lyssignaler
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Det hele kan ikke blive 
shared space!!!!!



Holistisk planlægning…..



BedZed



Hvad skal der til?

• Se på skoven, ikke træerne
• Skab visioner
• Sæt barren højt 
• Fælles projekter = fælles ansvar
• Gør det rigtige – og høst fordelene



• Hvilke forestillinger har vi om forholdet til naturen
• Hvilke teknologier skal vi anvende
• Hvilken social sammenhængskraft og arbejdsdeling vil vi have
• Hvordan skal produktionssystemerne udformes
• Hvilke mentale forestillinger skal byen skabe
• Hvordan skal kvaliteten af hverdagslivet være
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