
FODGÆNGER 2.0
BYFORSKNING UDEN GRÆNSER

Vi sætter fokus på den måske mest almindelige og udbredte måde at 
være mobil på, nemlig at bevæge sig til fods. Trods sin almindelighed, 
er byplanlægning for fodgængere et emne som er ved at blive ”gen-
opfundet” eller i det mindste re-aktualiseret. 

Dette er en tendens vi ser internationalt med en række byer der 
verden over udvikler forgængerstrategier og fodgængerplaner. 
I den dansk kontekst kan man sige, at både handler om 
bymidtestrategierne og kommunernes aktuelle forsøg på at 

”få bilerne ud af byen”. Men det handler også om retten til byen og 
kampene om funktionerne i byrummene. Og så handler det ikke 
mindst om fodgængerpraksis som mere end en transportform … 
som en måde at være på! På denne praktikerkonference sætter vi 
derfor både fokus på mobilitet, byrumsdesign, by-og trafikplaner 
samt design- og arkitektoniske bud på den gode fodgængerby. 
Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem Dansk 
Byplanlaboratorium og Center for Strategisk Byforskning (CSB) ved 
Aalborg Universitet, Arkitektskolen i Aarhus, Københavns 
Universitet og Det Kongelige Akademi.

10. marts 2022

Festauditoriet, Bülowsvej 17
1870 Frederiksberg

På www.byplanlab.dk
Senest d. 3. marts 2022

Kr. 975,-

Ellen Højgaard Jensen
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Konferencen er den tiende i rækken af 
konferencer under overskriften Byforskning 
uden grænser, hvor forskere fra CSB formidler 
deres resultater til fagets praktikere, og hvor 
praktikerne har mulighed for at kvalificere 
forskernes arbejder. 
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Kaffe og registrering

Fodgænger 2.0 – er byerne ved at genopfinde 
fodgængeren?
Professor Ole B. Jensen, AAU

Evolving roles for urban public space in the 
production af the “welfare city”
Ongoing negotiations between pedestrians and 
vehicle. 
Professor Dean Alan Simpson. Det Kongelige  Akademi

Pause

Knudepunkter og omstigning. Fodgængere set fra 
Transportoperatørens synsvinkel. 
Anette Enemark, Movia og NN fra NT

Aktiv Mobilitet” i Aalborg. 
Rie Malling, Aalborg Kommune

Frokost

Mød en forsker. Walk and talk i bymiljøet samt 
kaffepause 

Tracking og modellering af fodgængere i bymiljøet. 
Professor Hans Skov-Petersen. Institut for Geoviden-
skab og Naturforvaltning.

Et praktisk eksempel at gå hjem på

Hvilke udfordringer og muligheder ser i for 
fremtidens fodgængerplanlægning?

Fælles opsamling og tak for i dag 

Konferencen er slut
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