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Superfortov – et nyt begreb
Har vi brug for et ord, der favner prioritering af fodgængere? Igennem flere år har vi prioriteret 
fremkommeligheds- og mobilitetstiltag for øget mobilitet og bylivskvalitet. Alle tiltag berører fodgængere, 
men har ikke prioriteret disse. Her introducerer vi et nyt begreb Superfortove; en løftestang til investeringer 
i særlige attraktive fodgængermiljøer i universelt design.
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Fodgængere er vi alle
Vi skelner mellem forskellige typer veje 

(landeveje, bygader, boliggader, stillega-

der, motorveje, indfaldsveje, alléer, boule-

varder osv.), uden at alle kører. Vi skelner 

til gengæld ikke rigtig mellem forskellige 

typer fortove (bortset fra promenade), selv 

om alle går. 

Vi er fodgængere alle til hobe gennem 

hele livet: Når vi cykler til skolen via super-

cykelstien, når vi tager bilen og parkerer, 

når vi forlader hospitalet på vej til BRT-

bussen, når vi shopper, er turister, og når 

vi lufter baby i barnevognen samt bruger 

rullekuffert, rollator og kørestol. 

Skal vi generobre dele af byen og stille 

skarpt på fodgængernes forskellige behov 

som fremkommelighed, tilgængelighed, 

byliv og oplevelser? Måske kan superfor-

tove som nyt begreb bidrage hertil.

Hvad er et SUPERFORTOV?
Superfortove er attraktive, tilgængelige, 

sikre og trygge gangruter, der interagerer 

med stedet. Superfortove motiverer til at 

gå og til social interaktion. De hører til i 

byer og turistområder og kan fx defineres 

på følgende måde:
 █ De forbinder større knudepunkter, tur-

mål og attraktioner
 █ De er brede nok til, at man kan gå 

hånd i hånd og passere andre (over 3 

m brede)
 █ De er i universelt design 
 █ De er arkitektonisk og skalamæssigt 

tilpasset omgivelser (funktionalitet og 

materialer)
 █ De er belyste i menneskelig skala (ikke 

ud fra vejbelysningsnormer alene)
 █ De integrerer klimasikring, LAR, be-

plantning og bynatur
 █ De er komfortable, trygge og sikre at 

færdes på 
 █ De tilbyder oplevelser (formidler ste-

dets ånd og historie)
 █ De adskiller sig fra almindelige fortove 

(er ikke gågader eller lege- opholdsga-

der).

Hvorfor har vi brug 
for et nyt begreb?
Fordi vi ofte overser fodgængeres behov 

og potentialerne i særlige steder. Det er 

målet, at et fælles ord som Superfortov gi-

ver helt bestemte associationer, så det kan 

medvirke til at løfte særlige og udvalgte 

strækninger fra et standardfortov til et su-

perfortov med plads til alle. Når man siger 

superfortov, har man prioriteret slow city, 

sikkerhed og tilgængelighed samt ople-

velser meget højt – måske højest – på en 

strækning. Det er fodgængernes svar på 

supercykelstien, men det handler om mere 

end fremkommelighed.

I forlængelse af mobilitetsstudier og 

diverse handleplaner for øget fremkomme-

lighed mener vi, at der er brug for mere be-

vidst fokus på fodgængerforhold. Med be-

grebet superfortove kickstarter vi et fælles 

og operationelt ord, som kan bane vejen for 

nye og måske alternative prioriteringer af 

arealer til gavn og glæde for alle. Som bo-

nus får vi forhåbentlig øget sundhed, livs-

kvalitet og bedre byliv. Det er jo sundt at gå. 

”Tab for Alt ikke Lysten til at gaae: jeg 

gaaer mig hver Dag det daglige Velbe-

findende til og gaaer fra enhver Syg-

dom; jeg har gaaet mig mine bedste 

Tanker til, og jeg kjender ingen Tanke 

saa tung, at man jo ikke [kan] gaae fra 

den.” og ”Naar man saaledes bliver 

ved at gaae, saa gaaer det nok.”

Søren Kierkegaard. Kilde: http://teol.

ku.dk/skc/sab/citater/

Fortid & Fremtid
I Kierkegaards tid var der i princippet sha-

red space over det hele. Motortrafikken har 

siden overtaget byerne de fleste steder. I 

1960’erne introduceredes gågaderne. Se-

nere har vi fået lege- opholdsgader, shared 

space og andre variationer med fokus på 

bl.a. de gående. Generelt er fodgængere i 

dag oftest henvist til relativt smalle fortove 

samt til torve og pladser. Langt hen ad ve-

jen er det helt fint, men ikke altid.

I de senere år er adskillige havne- og 

industriområder gennem byudvikling kon-

verteret til boligområder og rekreative om-

råder. Derfor er en række nedlagte infra-

strukturområder omdannet til fx promena-
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der og interessante rekreative tilbud, hvoraf 

nogle også appellerer til turister. Det er en 

positiv udvikling, som bidrager til øget mo-

bilitet, social interaktion, herlighedsværdi 

og bylivskvalitet, især når de er i universelt 

design. 

Et godt eksempel er High Line på Man-

hattan i New York, hvor et nedlagt jernba-

netracé i 1. sals højde er omdannet til et 

grønt parkbånd for fodgængere. Det er 

tilgængeligt med elevatorer, hyppige tilbud 

om siddepladser og skridsikker, identi-

tetsskabende belægning indimellem med 

jernbanens historiske spor. Det er originalt, 

rekreativt, grønt, varieret, gennemført og 

særdeles attraktivt. Det er et værdigt ek-

sempel til inspiration.

Figur 1. High Line Manhattan, New York. Et superfortov med god fremkommelighed, tilgæn-

gelighed og komfort, foruden stærk identitet samt mangfoldig landskabsarkitektur med godt 

mikroklima. Foto: Via Trafik.

Figur 2. High Line, New York – Genvej til 

motion, oplevelser, mikroklima, hvilemulig-

heder, udsigt og social interaktion. “When 

the first section of the High Line opened to 

the public in June 2009, we estimated that 

approximately 300,000 people would visit 

in its first year. We were off by just a bit: 

That number turned out to be 1.3 million 

people. And as the High Line expanded in 

2011 and 2014, those visitor numbers con-

tinued to climb. In 2015, 7.6 million people 

visited the park—nearly six times the num-

ber of visitors in that first year.” Kilde: http://

www.thehighline.org/blog/2017/01/10/

high-line-magazine-b1g-da-a-and-parks. 

Foto: Via Trafik.
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Trængsel & Trafiktællinger
Vi kan udføre trafiktællinger af fodgængere, 

og det bliver også gjort, dog ikke så ofte, 

som man kunne ønske. Fodgængere ned-

prioriteres ofte, når hovedformålet er øget 

fremkommelighed for den kørende trafik. 

Det er ulogisk og uheldigt, for vi er jo alle 

fodgængere på et eller andet tidspunkt på 

vor rejse og vil undgå konflikter. Er der ikke 

plads til fodgængerne, kan de i værste fald 

skabe konflikter eller bremse fremkomme-

ligheden for de kørende. Bl.a. derfor bør vi 

tælle fodgængere og give dem plads nok.

Trængsel & Vejvisning 
Vi kender alle til at ankomme til en station, 

men ikke lige vide, hvor skal vi gå hen? Når 

vi træder ud på fortovet, er der trængsel. 

Særligt hvis vi ankommer i myldretiden, 

hvad de fleste gør. Vi spejder efter et skilt, 

en retning mod centrum, havnen, buster-

minalen, rådhuset eller museet. Vi spejder 

efter typiske orienteringspunkter og guide-

lines. Finder vi en retning, kæmper vi os 

gennem mængden, træder evt. ud på cy-

kelsti / p-plads for at komme videre. Der 

er risiko for at skabe utilsigtede konflikter, 

enten fordi fortovet er for smalt, eller fordi 

cykelsti og kørebane ikke adskiller sig ty-

deligt nok fra hinanden. Konkurrencen om 

pladsen såvel som retningsforvirringen er 

stor. Superfortove skal øge sikkerhed, tryg-

hed og guide dig på rette vej.

Hvor giver superfortove 
mening?
Der kan være flere eller bare én enkelt god 

grund til at anlægge et superfortov. Formål 

og funktion skal være klar, fx:
 █ Ved udvalgte knudepunkter i forlæn-

gelse af metro-, bus- og togterminaler, 

letbanestandsningssteder med store 

fodgængerstrømme 
 █ Ved transformation af byer og infra-

strukturområder, hvor der er basis for 

store fodgængerstrømme og nye ople-

velser
 █ På stærkt trafikerede fortove, som op-

graderes for at styrke og styre fodgæn-

gertrafikken 
 █ Hvor fx handelsstrøg, klimavej og tu-

ristattraktioner kobles 

Figur 3. Øresundsvej i Hornbæk, turistbyfortov. Et lige ved og næsten superfortov med årstidsvariationer projekteret af Via Trafik. En identi-

tetsbærende strandpromenade mellem havn, strand, klitter og bykant. Øget fortovsbredde og indsnævret kørebane samt formgivning med 

elementer, der tager afsæt i områdets særpræg. Materialevalget er funktionelt i forhold til advisering af fare mod kørebane med knoldebro, 

jævn og skridsikker gangbane i granitbordursten samt trædæk med LAR (snedepot om vinteren / plads til mange turister om sommeren). 

Projekteret og foto af Via Trafik.
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 █ I byområder med nedgang i detailhan-

delen og/eller, hvor utryghed opleves 

som et problem, hvor superfortove kan 

løfte området
 █ I turistbyer, hvor man forbinder attrak-

tioner med superfortove.

Proces, Form & Funktion
Netop fortællingen om stedet er afgørende. 

Ellers er det bare et bredt fortov. Derfor er 

processen vigtig, for gennem borgerinddra-

gelse og tværfaglighed opstår de skræd-

dersyede superfortovsløsninger med afsæt 

i funktion, sted og historie. Det giver unikke 

fortove, som kan integrere æstetik, frem-

kommelighed, byudvikling, årstidsvaria-

tioner og klimatilpasning. Nogle kan være 

ekstravagante, vovede og originale som 

High Line i New York og Vester Voldgade 

i København (se bort fra den manglende 

tydelige adskillelse af fortov og cykelsti i 

sidstnævnte), andre er mere lavpraktiske 

og underspillede, som på Istedgade i Kø-

benhavn, og atter andre er legende i dia-

log med sted og årstidsvariationer som på 

Øresundsvej i Hornbæk (se bort fra mang-

lende hvilemuligheder). 

Fælles for superfortove er et iboende 

potentiale for mere fodgængertrafik og by-

liv, fokus på de gående, universelt design 

og særegne identiteter, der udspringer af 

stedet.

Næste skridt…
Vil Dansk Fodgængerforbund og vejfolket 

skabe større opmærksomhed på fodgæn-

gerforhold, herunder diskutere superfor-

tove på et kommende Vejforum?

Er der brug for en Håndbog i Fod-

gængertrafik? – En pendant til Håndbog 

i Cykeltrafik? Eller vil en officiel pjece om 

Superfortove og bedre fodgængerforhold 

være tilstrækkelig?

Er der basis for en Superfortovspulje – 

svarende til Cykelpuljen?

Vil kommunerne tage bolden op? Fx 

prioritere fodgængerforhold gennem plan-

lægning og byudvikling samt i de enkelte 

projekter, hvor trafiktællinger af fodgæn-

gere, analyser af fodgængerstrømme og 

behov for forbedringer i forhold til univer-

selt design udmøntes i superfortove eller 

bare lidt bedre forhold for fodgængere? 

Et kommende superfortov kunne være 

middelalderbyens kant i København, fx 

strækningen mellem Tivoli/Vesterport/Jar-

mers Plads/Nørreport/Statens Museum for 

Kunst. Et andet kunne være forbindelsen 

mellem Aarhus Havn og Aarhus Hovedba-

negård. Et tredje kunne være …
█

Figur 4. Superfortov på Istedgade med udvidede og gennemførte fortove. Projektet omfattede en storstilet inddragelsesproces med bl.a. 

telt på gaden. Identitetsskabende lanternebelysning samt udvidelse af det robuste og uhøjtidelige københavnerfortov i bredformat. Tilsam-

men rammes ånden i både det gamle arbejderkvarter og den levende storby. Projekteret af Via Trafik. Foto: Via Trafik.


