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I. Mobilitetens Iscenesættelse og Design 

+ 



II. Mere end A til B 

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 



Udgangspræmis 

Mobilitet er kulturbærende og 
kulturgenererende, og ved at 
fokusere på de ”usynlige” 
hverdagshændelser og upåagtede 
steder hvor vi praktiserer 
mobilitet, vises den centrale 
betydning af mobilitet for vores 
forståelse af os selv som individer, 
af vores sociale omgangsformer 
med andre i offentlige rum, og 
ikke mindst vores forståelse af det 
fysiske og bebyggede miljø 

 



Norman Foster om livet i bevægelsen … 

‘A metro system is an excellent demonstration of 
how the built environment influences the quality 
of our lives. The building of tunnels of trains is 
usually seen in isolation from the provision of 
spaces for people – even though they are part of 
a continuous experience for the traveller, 
starting and ending at street level’ 

 Norman Foster (2007) Norman Foster Works 3, Munich: Prestel, p. 484  

 



… and A Nørreport Moment 

• For år tilbage lavede jeg en studietur til København med 
henblik på at lave urban design projekter om Metroen. 
Arkitektkonkurrencen om ”Ny Nørreport Station” var netop 
overstået, og en planlægger fra Københavns Kommune 
fortalte beredvilligt om konkurrencen 

• Under den efterfølgende samtale med de studerende sagde 
planlæggeren at der dog var én ting, som undrede ham: 
Hvorfor var vi så interesserede i Metroen når vi kiggede på 
konkurrencen om Nørreport Station? Det under jorden var jo 
ikke Kommunens område …  

• Den bemærkning var guld rent didaktisk da jeg efterfølgende 
kunne tale med de studerende om hvordan arkitekter, 
ingeniører og planlæggere (og mange andre!) opfatter 
verden som opdelt i forvaltningssiloer, juridiktioner og 
fagområder – modsat den rejsende som jo ”bare er på vej”! 



III. Et situationelt blik på hverdagsmobilitet 



Jensen, O. B. (2013) Staging Mobilities, London: Routledge, p. 6 



”Floden og Balletten” 





”Forhandling i bevægelse” 

• Folk forhandler deres interaktion i bevægelse 
• De kommer godt nok fra A til B, men undervejs sker 

der mere … de producerer kultur og identitet 
gennem den måde de er mobile på og den måde de 
er i interaktion på 

• Selvom det ser trivielt ud, er byrummet fuldt af 
mennesker der skaber normer og kultur ved konstant 
at være i interaktion (bevidst eller ubevidst) 



III. Mobilitietsdesign 



… stiller det pragmatiske hovedspørgsmål: 
Hvad muliggør mobile situationer? 



… og svaret kommer med mobilitetsdesign 

• Billetmaskiner 
• Infrastrukturer 
• Transportteknologier 
• Byplaner 
• Bebyggelsesplaner 
• Digitale lag og services 
• Transitrum  
• Arkitektur- & Bygningsstruktur 
• …. 



PLAN  + SECTION  + FLOW 

… som er en tænkning i bevægelse og i 3D 



… og helt bevidst ”mere end arkitektur”! 



V. Perspektiver 



Og hva’ ka’ det så bruges til? 



Mere end trafiktællinger … 

Mobilitetsdesign tilsiger, at vi er 
konkrete og situationsorienterede i 
vores analyse. Det vil sige, at vores 
registreringer skal rumme mere end blot 
tællinger af cykler, biler og fodgængere. 
Bedre trafikplanlægning kræver viden 
om, hvordan de mobile situationer 
konkret udspilles. Hvis vi tager den 
proaktive dimension ind i billedet, 
betyder dette, at vi skal designe 
løsninger ,der ikke bare skaber en fysisk 
overflade eller et byrum, men også at vi 
skaber sociale samhandlingsmuligheder i 
byrummene samt at vi forstår hvor 
centralt vores kropslige evner og 
begrænsninger står, når vi skal designe 
nye mobilitetsløsninger 

 



Nye løsninger kræver nyt sprog 

Man skal have et begreb og et 
sprog for et problem, for at kunne 
gøre noget ved det. Med 
etableringen af de analytiske 
begreber sætter afhandlingen en 
ny dagsorden for italesættelsen af 
hverdagens situationelle mobilitet. 
Nye begreber forandrer ikke i sig 
selv verden, men byder sig til som 
en ny måde at opleve det ellers så 
velkendte på. Her er vi ved en af 
forskningens fornemste opgaver, 
nemlig at skabe ny erkendelse 
gennem omfortolkning eller 
udfordring af det selvfølgelige  

 



Mobilitetsdesign er en holistisk tilgang 
som ser udover faggrænser og 
discipliner, og fokuserer på den 

konkrete mobile situation  
– livet i vores bevægelser! 

 



Hvis man vil vide mere … 

• Artikel i Altinget 
• http://www.altinget.dk/transport/artikel/mobilitet-er-meget-mere-end-en-bevaegelse-fra-a-til-

b?ref=newsletter&refid=16476&utm_source=Nyhedsbrev&utm_medium=e-
mail&utm_campaign=transport 

• Videnblad på Dansk Cyklistforbunds hjemmeside 
• http://www.cyklistforbundet.dk/cykelviden/Artikler-og-videnblade/Cyklismens-iscenesaettelse 
• Video Conference: ‘Mobilities Design’, Mobile Lives Forum 
• http://en.forumviesmobiles.org/video/2014/09/22/where-design-meets-mobilities-ole-b-jensen-2560 
• Video Conference: ‘Staging Mobilities’, Mobile Lives Forum 
• http://en.forumviesmobiles.org/video/2014/03/04/staging-mobilities-2213 
• Staging Mobilities 
• http://www.routledge.com/books/details/9780415693738/ 
• Designing Mobilities 
• http://aauforlag.dk/Shop/arkitektur-design-kunst/designing-mobilities.aspx 
• Forskningscentre og netværk 
• The Centre for Mobilities and Urban Studies, C-MUS (http://www.c-mus.aau.dk/) 
• Research Cluster for Mobility and Tracking Technologies (MoTT) 

(http://vbn.aau.dk/da/organisations/pp_37a3be09-4ea9-4abc-bb78-5430e45599d0.html) 
• The Mobilites Research and Policy Centre, mCenter (Philadelphia) 

(http://mcenterdrexel.wordpress.com/) 
• The Cosmobilities Research Newtork (http://www.cosmobilities.net/) 
• Centre for Mobilities Research, CeMore (Lancaster University) 

(http://www.lancs.ac.uk/fss/sociology/cemore/cemorehome.htm) 

http://www.altinget.dk/transport/artikel/mobilitet-er-meget-mere-end-en-bevaegelse-fra-a-til-b?ref=newsletter&refid=16476&utm_source=Nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=transport
http://www.altinget.dk/transport/artikel/mobilitet-er-meget-mere-end-en-bevaegelse-fra-a-til-b?ref=newsletter&refid=16476&utm_source=Nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=transport
http://www.altinget.dk/transport/artikel/mobilitet-er-meget-mere-end-en-bevaegelse-fra-a-til-b?ref=newsletter&refid=16476&utm_source=Nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=transport
http://www.cyklistforbundet.dk/cykelviden/Artikler-og-videnblade/Cyklismens-iscenesaettelse
http://en.forumviesmobiles.org/video/2014/09/22/where-design-meets-mobilities-ole-b-jensen-2560
http://en.forumviesmobiles.org/video/2014/03/04/staging-mobilities-2213
http://www.routledge.com/books/details/9780415693738/
http://aauforlag.dk/Shop/arkitektur-design-kunst/designing-mobilities.aspx
http://www.c-mus.aau.dk/
http://vbn.aau.dk/da/organisations/pp_37a3be09-4ea9-4abc-bb78-5430e45599d0.html
http://mcenterdrexel.wordpress.com/
http://www.cosmobilities.net/
http://www.lancs.ac.uk/fss/sociology/cemore/cemorehome.htm


FIN! 
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