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1. Introduktion og udgangspunkt 

• Uden adgang til 
bygninger, bevægelser 
indenfor disse og imellem 
dem, samt rundt i og 
mellem byer ville der 
hverken være liv i byen 
eller bygningen  

• Mobilitet er et vigtigt 
samfundsmæssigt 
fænomen, og er mere end 
bevægelse fra A til B 

• Mobilitet er kultur!! 
 



2. Mobilitetsforskning – hva’ er nu det? 

Hvad er mobilitetsforskning? 
• Fysiske, sociale, økonomiske og 

kulturelle forhold og effekter af 
mobilitet 

• Mobilitet er mere end A til B – vi 
”lever mens vi rejser” 

• Mobilitetsforskningen kan 
analysere problemer, men også 
finde potentialer 

• Åbne den ”sorte boks” som 
transportplanlæggere indtil nu 
har haft patent på 

by hock http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3 



• Steder, byer og regioner er altid 
kun noget i kraft af deres relationer 
til andre steder 

• Mobiliteten er nøglen til 
relationens indhold, og 
netværksbyen er scenen 

• Problem: Et man koblet af? 
• Potentiale: Kan der laves nye 

koblinger? 

Relationel steds- og mobilitetsforståelse 



Bymodeller – fra monocentrisk orden til multiplex kompleksitet 



• Netværksbyen har fået ny ”overhud” 
– et digitalt lag af kommunikation 

• Bevægelig teknologi, til mennesker i 
bevægelse 

• Fysisk + digital infrastruktur = 
hybride medierede landskaber 

• Mennesker er forbundet i bevægelse 
og ”bærer” netværk 

• Mobile medier betyder nye sociale 
dynamikker, og nye magtformer 

Netværksbyens nye digitale lag 



A Room With A View 
The Mobilities Turn 

Non-place 

Public Domain 

Urban Assemblages Travel can be a positive 
Experience 

More than A to B 

Teorier og optikker på 
mobilitet 







I. Oplevelsesbyen og Kulturplanlægning 
 
II. Mobilitet og Netværksbyen 
 



3. ”Aalborg Øst – en forstad i forandring” 

• DMB / DUS - Aalborg Øst - En forstad i forandring - Et forslag til 
kommunikative og fysiske designs for en forstad i provinsen - 
3.600.000 kr. (eksterne midler) 

Projektdeltagere 
• Harder, Henrik (Bevillingshaver) 
• Andersson, Lasse (Projektdeltager) 
• Thorn, Peter Anker, Boligselskabet Himmerland, Aalborg, Danmark 

(Projektdeltager) 
• Høffler, Kenneth, Lejerbo, Aalborg, Danmark (Projektdeltager) 
• Jensen, Ole B. (Projektdeltager) 
• Knudsen, Anne-Marie Sanvig (Projektdeltager) 
• Lanng, Ditte Bendix (Projektdeltager) 

http://vbn.aau.dk/da/projects/dmb--dus--aalborg-oest--en-forstad-i-forandring--et-forslag-til-kommunikative-og-fysiske-designs-for-en-forstad-i-provinsen--3600000-kr-eksterne-midler(c2367814-2531-4b5b-9976-ec273831621d).html�
http://vbn.aau.dk/da/projects/dmb--dus--aalborg-oest--en-forstad-i-forandring--et-forslag-til-kommunikative-og-fysiske-designs-for-en-forstad-i-provinsen--3600000-kr-eksterne-midler(c2367814-2531-4b5b-9976-ec273831621d).html�
http://vbn.aau.dk/da/projects/dmb--dus--aalborg-oest--en-forstad-i-forandring--et-forslag-til-kommunikative-og-fysiske-designs-for-en-forstad-i-provinsen--3600000-kr-eksterne-midler(c2367814-2531-4b5b-9976-ec273831621d).html�
http://vbn.aau.dk/da/persons/henrik-harder(8e0bc0fb-32c8-4abd-a144-f2af598b6788).html�
http://vbn.aau.dk/da/persons/lasse-andersson(400d36f7-ed72-4f0e-845a-ee958bad8121).html�
http://vbn.aau.dk/da/persons/ole-b-jensen(ac94dbec-c800-4674-8891-af368f9ce432).html�
http://vbn.aau.dk/da/persons/annemarie-sanvig-knudsen(3f4b65f4-9aea-4a25-8ef0-a9d41083de84).html�
http://vbn.aau.dk/da/persons/ditte-bendix-lanng(8aaaa74e-9dd6-48e7-afc2-b62998a70d2d).html�


Projektbeskrivelse 

• Forskningsprojektet tager udgangspunkt i to problemstillinger, og 
målet med, er at indsamle og analysere evidensbaseret viden der kan 
understøtte de almene boligforeninger i Aalborg og andre aktører i 
deres fremtidige diskussion af kommunal by- og boligpolitik, primært 
knyttet til forstadsproblematikken, med udgangspunkt i situationen i 
en typisk dansk provinsbyforstad nemlig Aalborg Øst. Projektet består 
af to dele og varer 36 måneder. Dette vil ske i tæt samarbejde med de 
involverede aktører, ikke mindst boligforeningerne. Den ene 
problemstilling knytter sig på kort sigt er det et kendt problem:  
– nemlig det manglende daglige liv i forstaden. Aalborg Øst er, er 

kendetegnet ved at have færre indkøbsmuligheder, serviceerhverv og 
fritidsaktiviteter, end områdets størrelse tilsiger.  

– Men på længere sigt, ses konturerne af en anden og mere kritisk 
problemstilling, i form af svigtende tilgang af fremtidige beboere, der 
flytter til kvarteret af lyst. At få en varieret befolkning, som er engageret i 
boligområdets liv, kan blive denne forstads og andre forstæders 
væsentligste udfordring 

• Status igangværende periode 01-09-09 → 31-12-13 
 



Kortlægning af hverdagsgeografier i Aalborg Øst 

PhD afhandlingens 
overordnede formål er: 
• at undersøge GPS 

teknologiers potentiale som 
borgerinddragelsesredskab 

• med udgangspunkt i en 
gruppe unge, bosat i 
Aalborg Øst, afprøves 
metoden til at generere 
situeret, mobil og lokal 
viden om de unges 
hverdagsbrug af byen 

[ste
det] 
 

Ph.D. Studerende Anne Marie Sandvig Knudsen 



Design, kortlægning og organisering af forstadens mobiliteter 
     Ph.D. studerende Ditte Bendix Lanng 

 

Urban Design & Mobilitet 
 
• Analyse: Funktionalistiske infrastrukturrum i øjenhøjde 
• Intervention: Designpotentialer -  sociale, kulturelle og æstetiske 

offentlige rum i bevægelse? 



4. Afslutning 

• AØ projektet fremover 
(afrapporteres 2013, 
workshops, presse, 
borgerinddragelse) 

• ”Fremtidens Forstad” 
byplankonkurrencen i 2012  

• ”Forstadstænketanken”  
• Sygehusplanerne 
• Den kommunale planstrategi 

(AØ i vækstaksen) 
 … AAU følger udviklingen 

nøje! 



FIN! 
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