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Fem cases 

 

Vi arbejder med at analysere og kortlægge menneskers bevægelsesmønstre 
og udvikle nye metoder til feedback/borgerinddragelse, her et udsnit: 

 

• CASE 1  - 2008 Aalborg ZOO, Aalborg ZOO 

• CASE 2  - 2008 Aalborg City casen, Aalborg kommune 

• CASE 3  - 2011 Parkundersøgelsen, Aalborg kommune 

• CASE 4  - 2012 ACTUM forskningsrådsprojekt 

• CASE 5  - 2013 Det Aktive Byrum,  Syv kommuner på Sjælland 

 

Forskningsprojekterne er udviklet i samarbejde med eksterne parter. Vi har i 
alt haft 11 forskellige forskningsprojekter inden for dette tema. 



Forskningsgruppen har frem til 2008 primært arbejdet med GPS tracking af menneskers 
aktiviteter mellem bygninger. Fra 2009 arbejder forskningsgruppen også med RFID baseret 
tracking af menneskers aktiviteter inden i bygninger. Indsamling af kvantitative data sker online 
og i realtime ved brug af GPRS forbindelser til server/database. Kvalitative data indsamles via en 
kombination af webbaserede spørgeskemaer og interviews. Forskningsgruppen arbejder 
løbende med alternative dataindsamlingsmetoder f.eks. via mobiltelefoner, sms, video, etc.  

Case Data management Server / database Data opsamling GIS analyser 

http://oerestad.emu.dk/billeder/orestad/byliv3.jpg


CASE 1: 2008 Aalborg ZOO, Aalborg ZOO 

 

 • 249 deltog i ZOO survey’en afviklet over fire dage 

 

• I alt sendte 161 respondenter  1141 SMS’er. Ud af disse 
svarede 1 (0,6 %) ikke på om vedkommende var mand 
eller kvinde. Ud af de 160 (99,4 %), der var tilbage, var 98 
(61 %) kvinder og 39 (39 %) mænd. Ud af de 161 
respondenter svarede 161 (100 %) på, hvilken alder de 
havde. Aldersfordelingen var den følgende for  denne 
respondenttype : 

•   

• Børn 0-11 år: 38 (23,6 %) 

• Unge 12-18 år: 19 (11,8 %) 

• Voksne 19-64 år: 103 (64 %) 

• Seniorer 65 + år: 1 (0,6 %) 



Hvilke dyr i Zoo synes du bedst 
om? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ud fra svarene på spørgsmålet: 
”Hvor regner du med at bruge 
mest tid i Aalborg Zoo?” svarede 
respondenterne følgende: 
rovdyrene (24 %), aberne (17 %), 
savannen (15 %) og legepladsen 
(7 %) 

 

Dyr 
Antal 

responde
nter 

Procent 

I alt  238 100 

Abe 37 15,5 

Isbjørn 29 12,2 

Løve 27 11,3 

Tiger 23 9,7 

Elefant 19 8 

Giraf 18 7,6 

Alle dyr 7 2,9 

Rovdyr 6 2,5 

Reptiler 6 2,5 

Ged 6 2,5 



Gennemsnitligt blev  der brugt 2 
timer og 58 minutter i Aalborg Zoo 

Område 

203 respondenter / 4 
dage= 49,5 

respondenters 
forbrug af tid på en 

gennemsnitsdag. 

Antal min. 
pr. 

respondent 

Legepladsen 15 timer og 48 min. 
19,2 min. 

Tropehuset 10 timer og 54 min. 
13,2 min. 

Søløver 10 timer og 24 min. 
12,6 min. 

Savannen 8 timer og 48 min. 
10,7 min. 

Restaurant 8 timer og 24 min. 
10,2 min. 

Pingviner 8 timer og 6 min. 
9,8min. 



Kort 2: Point density kort, der viser, hvor meget tid der på en gennemsnits undersøgelsesdag blev brugt af 
det gennemsnitlige antal daglige respondenter (203 respondenter / 4 dage= 49,5 respondent), der indgik i 
undersøgelsen. Ønsker man at få det samlede tidsforbrug en dag med 2.000 gæster, skal tidsforbruget vist 
på kortet derfor ganges med ca. 40.  

Kort 1: 3D kort, der viser, hvor i Aalborg Zoo, der blev brugt mest tid på en gennemsnits undersøgelsesdag af 
det gennemsnitlige antal daglige respondenter (203 respondenter / 4 dage= 49,5 respondent), der indgik i 
undersøgelsen.  

Tidsforbrug på kort i Aalborg ZOO  



CASE 2: 2008 Aalborg City casen, Aalborg kommune 

 

 

 

 

Aalborg undersøgelsen består af tre 
dele 

 

Del 1. En repræsentativ survey 
dækkende i  alt 1.073 unge (463 
drenge og 610 piger) respondenter 
svarede. Via websurveyen blev der 
spurgt generelt til unges brug af og 
aktiviteter i Aalborg mm. 

 

Del 2. En GPS Tracking undersøgelse 
og blev afviklet via en række del- 
undersøgelser, 8 i alt, placeret i 
udvalgte perioder og uger i marts, 
maj, juni, august og september 2008 
samt april 2009.  

 

Del 3. En interview undersøgelse 
dækkende  18 respondenter 



Køn Antal Procent 

Mand 83 49% 

Kvinde 86 51% 

I alt 169 100% 

Alder Antal Procent 

16 35 21% 

17 59 35% 

18 44 26% 

19 23 14% 

20 8 5% 

I alt 169 100% 

Skole Antal Procent 

Aalborg Tekniske Skole / Tekniske Gymnasium 46 27% 

Aalborg Handelsskole 26 15% 

Hasseris Gymnasium 28 17% 

Aalborg Katedralskole 41 24% 

Nørresundby Gymnasium  22 13% 

Aalborg Studenterkursus  6 4% 

I alt 169 100% 

Datasættet fra anden del af undersøgelsen 
indeholder data fra 169 respondenter, der 
er repræsentative på køn og udvalgt fra 
bruttopopulationen på 1.073 unge 
tilknyttet ungdomsuddannelser og som 
deltog i første del af undersøgelsen. 

 
Datasættes GPS punktstørrelse kan 
beregnes til 169 x 7 dage svarende til 
102.211.200 sekunder. Total antal GPS 
registeret tid, i indsamlede datasæt er 
54.694.465 sekunder. Datasættet er skabt 
med udgangspunkt i 5 sekunders 
registrering af GPS punkter, og er 
efterfølgende blevet interpoleret i en 
efterbehandling til 1 sekunds GPS punkter.  

Respondenters data blev indsamlet  over 7 dage i 2008 og 2009 i ”klumper” på ca. 30 respondenter  



Dreng Pige I alt Diff. 

1. At jeg føler, at parkerne, gaderne og pladserne er renholdte 44% 56% 51% 12% 

2. At jeg føler, at parkerne, gaderne og pladserne er velholdte 40% 46% 43% 6% 

3. At jeg føler, at parkerne, gaderne og pladserne har atmosfære 31% 40% 36% 8% 

 

At der kommer flere træer og buske i byrummene 

 

24% 

 

26% 

 

25% 

 

2% 

 

4. At andre ikke føler sig generet af mig og mine venner 23% 24% 23% 1% 

5. At jeg kan bruge by- og parkrum til andet end at gå rundt i 20% 23% 21% 3% 

6. At der er andre af, min type i de områder, jeg færdes i 23% 17% 20% -6% 

7. At jeg ikke bliver generet af andre i by- og parkrum  21% 19% 20% -2% 

8. At jeg kan gå indendørs (f.eks. i et overdækket center) 15% 21% 18% 6% 

9. At jeg kan motionere mm. i by- og parkrum f.eks. på gader og i parker 13% 16% 15% 3% 

10. At jeg f.eks. kan bade i Aalborg City ud til fjorden 13% 12% 12% -2% 

Hvad tror du vil betyde noget for dig fremover, når du færdes i Aalborgs by- og parkrum? (858 
besvarelser / svarprocent 80%) - "størst betydning”  



Dreng Pige I alt Diff. 

1. At jeg føler mig beskyttet mod kriminalitet og vold 39% 65% 54% 25% 

 

At jeg kan gå gennem et grønt område, f.eks. en park 

 

33% 

 

38% 

 

36% 

 

4% 

 

2. At jeg kan se på andre og på butikker mm. 26% 43% 35% 17% 

3. At jeg kan nyde vejret f.eks. solen eller stå i skygge 29% 34% 32% 5% 

4. At jeg har mulighed for at tale med, og høre hvad andre siger 28% 32% 30% 4% 

5. At jeg føler mig tryg ved trafikken som f.eks. biler mm.  24% 34% 30% 10% 

6. At jeg kan bevæge mig uhindret over vej- fortovs eller pladsbelægningerne  24% 27% 26% 2% 

7. At jeg synes, at byrummet har et flot design 24% 20% 22% -4% 

8. At jeg har mulighed for at sidde ned på bænke etc.  18% 23% 21% 5% 

9. At jeg føler, byrummet passer til mig og ikke er for stort og koldt 22% 20% 21% -2% 

10. At jeg har mulighed for at stå og opholde mig 15% 24% 20% 9% 

11. At det ikke blæser eller regner kraftigt i de by- og parkrum, jeg færdes i  21% 19% 20% -2% 

12. At jeg kan jogge, lege, hoppe, skate og løbe 15% 11% 13% -3% 

Hvad tror du vil betyde noget for dig fremover, når du færdes i Aalborgs by- og parkrum? (858 
besvarelser / svarprocent 80%) - "størst betydning” (test af Gehls matrix) 



Fokus på anden del af Aalborg 
undersøgelsen er på menneskelige 
adfærd og aktiviteter i fysiske og 
virtuelle miljøer i tid og rum og 
benytter tværfaglige 
forskningsmetoder, dvs. kvantitative og 
kvalitative baserede undersøgelse, som 
giver mulighed for en bred diskussion 
af relationer og interaktioner mellem 
mennesker, rum og bevægelser og 
søger svar på tre gennemgående 
spørgsmål:  

Hvor er du?  

Hvad laver du og i hvor lang tid?  

Hvorfor gør du det, som du gør? 



Tidsforbrug:  

Samlet tid brugt på city niveau, pr. dag pr. respondent (dækker 

også tid hvor en række respondenter opholder sig på to skoler i city området) 

3.374 sekunder (56 minutter, 14 sekunder) 

Kvinder, Samlet tid brugt på city niveau, pr. dag pr. respondent 3.605 sekunder (1 time, 5 sekunder) per kvinde, per dag 

Mænd, Samlet tid brugt på city niveau, pr. dag pr. respondent 3.136 sekunder (52 minutter, 16 sekunder) per mand, per dag 

Samlet tid brugt på internettet, pr. dag pr. respondent 3.403 sekunder (56 minutter, 43 sekunder) 
Opdelt tid brugt på internettet, pr. dag pr. respondent 

Salg af varer eller tjenester (fx via netauktioner) 52 sekunder (0 minutter, 52 sekunder) 

Internetbank (fx betaling af regninger og pengeoverførsler) 47 sekunder 

Søge efter information om uddannelse/kurser og følge et online-kursus(alle slags 

kurser) 

69 sekunder (1 minut, 9 sekunder) 

Søge helbredsmæssig information fx sygdom, skade, ernæring mv. 73 sekunder (1 minut, 13 sekunder) 

Læse eller downloade nyheder/aviser/tidsskrifter og lede efter job eller sende 

jobansøgning 

161 sekunder (2 minutter, 41 sekunder) 

Downloade software(bortset fra spil) 121 sekunder (2 minutter, 1 sekund) 

Søge efter information om varer/tjenester eller bruge services relateret til 

rejser/overnatninger 

203 sekunder (3 minutter, 23 sekunder) 

Sende/modtage email 419 sekunder (6 minutter, 59 sekunder) 

Alt andet end ovennævnte + bruge internettet med det formål at lære nyt(fx 

Wikipedia) 

2258 sekunder (37 minutter, 38 sekunder) 



Opdeling af GPS data sker på baggrund af punkternes egenskaber og efter en analyse af 
punkters gennemsnitshastigheder, retningsskift og indbyrdes afstande, med en hvis fejlmargen 

Samlet tidsforbrug i city Opholds tidsforbrug i city Bevægelses tidsforbrug i city 



Områdenavn 

Antal 

sekunders 

ophold 

Antal sekunder en respondent i 

gennemsnit har opholdt sig på 

pladsen Områdenummer 

1 Banegårdspladsen 83574 495 3 

2 Boulevarden Nord 55819 330 27 

3 Gammeltorv 55500 328 16 

4 Østerå Syd 40062 237 26 

5 MølleÅarkaden 36482 216 10 

6 Stjernepladsen 32917 195 2 

7 Østerå Nord 29380 174 25 

8 Nytorv 27202 161 5 

9 Algade Vest 24266 144 13 

10 Bispensgade Øst 21145 125 20 

11 Boulevarden Syd 20728 123 28 

12 Algade Øst 13187 78 12 

13 C.W. Obels Plads 13027 77 17 

14 Bispensgade Vest 11930 71 19 

15 Mølleplads 10132 60 6 

16 Bredegadetorv til biblioteket 9508 56 14 

17 Vesterå 8546 51 21 

18 Goatorvet/Malkepigetorvet 8027 47 23 

19 Algade Vest i øvrigt 6662 39 15 

20 Toldbodplads 6077 36 1 

21 Møllegade 5841 35 30 

22 Frederikstorv 5260 31 9 

23 Gåsepigetorvet 4411 26 24 

24 Frøspringvandet 4392 26 18 

26 Gravensgade 3268 19 22 

25 Medborgerpladsen/bibliotekstorvet 3037 18 11 

28 Grøntorv 2499 15 8 

27 Gabels plads/torv 1988 12 4 

29 Brandstrupsgade 1837 11 29 

Pladser oversigt + total tid pr. plads  



Køn 
Gennemsnitlig tid brugt i byen 

pr. person 

Piger 1 time, 5 sekunder pr.  person 

Drenge 
52 minutter, 16 sekunder pr. 

person 

Hvor meget tid bruger piger og drenge i byen og hvor bruger de tiden 



Attraktive og ikke attraktive by- og parkrum i Aalborg City, 
konklusioner baseret på interviews  
 

Det er ikke muligt at afgøre for de interviewede enkelt og 
klart hvad der gør et by- og parkrum attraktivt eller ikke 
attraktivt. 

 
Menneskers adfærd betyder noget og det gør de fysiske 
omgivelser også i det enkelte by- og parkrum, når de 
interviewede bliver spurgt hvad der gør et by-og parkrum 
attraktivt eller ikke attraktivt. 

 
Parkrum bliver ofte omtalt som mere private og 
"multifunktionelle" end andre typer byrum fordi der er 
mulighed for ophold, man kan sidde på græs mm.  

 
De interviewede vurderer at der stort set ingen mulighed er 
for ophold på de centrale gader og pladser (ingen bænke 
mm.) disse områder udpeges derfor ikke som attraktive 
steder. 



CASE 3: 2011 Parkundersøgelsen, Aalborg kommune 

 

• Produktleverance: 

• 3 spørgeskemaundersøgelser 

• 3 rapporter med grafik  
og tabeller 

• 1 online-database 

• Serie af animeret 
flow 



• Sohngårdsholmparken/ 
Den gamle golfbane 
(17. og 20. august) 
 

• Østre Anlæg 
(24. og 28. august) 
 

• Jomfru Ane Parken 
(31. august og 3. september) 
 

• Tidsinterval: 10:00-18:00 i alle 
parker for alle dage på hhv. en 
weekenddag og en hverdag 



Metode  
• 2. generation af parkundersøgelser 
• Papirspørgeskemaer  Elektroniske spørgeskema på hjemmeside 

tilgået via tablet-computer (iPad) 
• Konklusion: Stor tilfredshed med undersøgelsessetupet 
• Fordele: 

• Data skrives direkte til databasen – ingen behov for ekstra indtastning 
med dertilhørende omkostninger og fejlkilder 

• Respondentens ophold afgrænses skarpt da tidskode registreres når 
spørgeskemaet sendes 

• Udfordringer: 
• Frekvensen i antallet af deltagere er begrænset af antallet af tablet-

computere (iPads) 
• Det tager lang tid at indtaste data i de spørgsmål, der giver mulighed 

for valgfri tekst 

 



Overordnet karakteristik af 
parkerne 

Sohngårdsholm Østre Anlæg Jomfru Ane 

Karakteristik Park til fysisk 
udfoldelse 

Klassisk bypark Eventdrevet park 

Areal ~ 505.000 m² ~70.000 m² ~18.000 m²  

Gennemsnitsalder 38,2 år  36,6 år 44,4 år 

Gennemsnitslængde i 
meter 

1260 meter 908 meter 333 meter 

Gennemsnitslængde i 
tid 

44 minutter og 25 
sekunder  

29 minutter og 37 
sekunder  

29 minutter og 19 
sekunder  

Antal respondenter 202 301 562 

Antal parkbesøgende 374 1293 9279 

Anslået årligt 
besøgstal 

70.758 173.834 861.618 



Overordnet karakteristik af parkerne –  Jomfru Ane Parken 

Eventdrevet park: 

 

Blandet anvendelse, men mindre fokus 
på rekreation og højere fokus på sociale 
aktiviteter – aktive som passive – og 
arrangementer 

 

Afspejlet af: 

  

Blandet befolkningsbillede hos de 
parkbesøgende, men højere forekomst af 
ressourcesvage unge i de tidlige 
hverdagstimer 

Mange parkbesøgende koncentreret på 
få kvadratmeter 

Alle arealer benyttes flittigt 





Jomfru Ane Parkens opland 



Respondenternes øvrige bemærkninger – Jomfru Ane Parken 

• Massiv tilfredshed med anlæggelsen af Jomfru Ane Parken og 
Aalborg Centrale Havnefront: 

 

• ” Hurtigt blevet accepteret i byrummet” 

• ” Dejlig park, velbesøgt, rart at være” 

• ” Det hele fungerer rigtig godt” 

• ” Endelig har de gjort noget rigtigt. Det er genialt.” 

• ” Fint Som det er, ingen ændringer” 

• ” Fint. Dejligt det er færdigt. Bliver brugt godt.” 



Case 4: ACTUM 

• “The objective of the project is to provide an activity-based framework 
that is able to capture and describe individual and household activity 
patterns within a multi-modal transport environment that is characterized 
by a diversity of travel mode combinations.”(ACTUM 2010, p.2) 

 

• En øvelse i at nedsætte arbejdsbyrden for respondenterne mest muligt ved 
at kombinere SMS og GPS. 

 

(ACTUM 2010, p.5) 



Undersøgelsessetup I København 

• 50 husholdninger (188 personer) 

• 7 dages GPS tracking 

• SMS data om oplevelser af ture 

• Web-survey 

• Slut september, start oktober 2011 

• Sample: Mor, far og en eller flere børn over 6 år 

• NB: Ikke repræsentativt for København 



A contingency based beeper study 

• Setup A (38 husholdninger) 

• Når du starter en tur, for eksempel når du går ud af din hoveddør om morgenen, skal du 
sende en SMS med teksten ”Arbejde start” or ”Skole start” til 40471443. 

 

• Når du ankommer til arbejde/skole, skriver du en SMS til 40471443 med teksten ”Arbejde 
slut” eller ”Skole slut”, samt hvilken transporttype du benyttede til ture, eksempelvis ”Gå 
bus” hvis du gik noget af vejen og tog bussen resten af vejen. 

 

• Yderligere vil vi gerne bede dig om at svare på følgende spørgsmål: 

  

 Hvilke tre ord vil du bruge til at beskrive oplevelsen af den tur du netop har været på? 



A contingency based beeper study 

• Setup B (12 husholdninger) 

• Når du starter en tur skal du sende ét ord der beskriver målet med din tur til 40471443, 
for eksempel ”Arbejde”, hvis du er på vej til arbejde, ”Skole”, hvis du er på vej til skole, 
”besøg” hvis du skal på familiebesøg, ”motion” hvis turen relaterer sig til idræt, ”indkøb”, 
hvis du skal handle ind etc. 

 

• Når du ankommer til din destination, skal du sende en SMS til 40471443 med svaret på 
følgende spørgsmål: 

 

 Hvilke tre ord vil du bruge til at beskrive oplevelsen af den tur du netop har været på? 

 



GPS data 

• 2.7 millioner waypoints  

Data indsamlet i det indre København 



GPS data 

Setup A Setup B Total 

SMSer modtaget 2855 642 3487 

Identificerbare ture 1152 152 1306 

Ture indeholdende valid GPS data 803 90 893 

Subset af ture indeholdende valid GPS data 

Indeholdt formål 803 90 893 (100%) 

Indeholdt transporttype 661 4 665 (74%) 



SMS-GPS-Trips 

Data indsamlet i det indre København 

• 108,243 valide 
waypoints i ture 



CASE 5: 2013 Det Aktive Byrum,  Syv kommuner på Sjælland 

 

 



ParticiMap Platformen 

• Målrettet kortlægning af bevægelsesmønstre og 
borgerinddragelse 

 

• Smartphone App 

– GPS tracking 

– Experience sampling 

– Mulighed for at stille spørgsmål og opgaver 

 

•  Online visualisering af data 



Tidsforbrug 
(Viborg) 

Respondenternes spor 
(Viborg) 

Hvilke data kan vi skabe? 



Hvem laver hvad, hvor og hvorfor, og hvad synes de om det? 
(Aalborg) (Aalborg) 

Hvilke data kan vi skabe? 



Eksempler på anvendelse 

• Kortlægning af specifikke målgruppers 
bevægelsesmønstre og opholdssteder 
 

• Et redskab til evaluering og udvælgelse 
af indsatsområder 
 

• Mulighed for at måle på noget vi ellers 
kun har borgernes egne 
tilbagemeldinger om - og nogle gange 
gør vi noget andet end vi selv tror. 

 

• Som start-event til borgerplaner 

 

• Etc. 

 

 
 



Konkrete anvendelser 

Det Aktive byrum 
Køge, Allerød, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og 
Hillerød Kommune  
 
• Kortlægning af unges brug af kultur- og fritidstilbud i det 

offentlige rum 
 
– Hvilke kultur- og fritidstilbud bruges, og i hvilket omfang?  

 
– Hvordan kom den unge hen til tilbuddet?  

 
– Hvorfor bruges netop disse tilbud? 

 
– Hvilke ønsker har de unge for udviklingen af tilbuddene? 

 



Konkrete anvendelser 

Aalborg Øst 
Et område der står foran store forandringer 
 

• Kortlægning af byrummets funktioner og værdier 
• Borgerinddragelse 

 
– Man ønsker at finde frem til hvilke funktioner man ønsker at 

beholde, frem for konkrete ting 
 

– Der ønskes en fornyelse hvor det der fungerer beholdes, uden 
fokus på at bevare eksisterende lokationer 
 

• Hvordan synliggør og systematiseres bydelens 
ressourcer? 
 
– Sikre at flest mulige bliver hørt 

 
– Samarbejde på tværs af grupperinger 


