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NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII BBBBBBBBBBBBBBBBBYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN::::::::::::::

Arealerne langs de mange stisystemer er ofte glemte arealer i udviklingen af vores byer. 
På konferencen sætter vi fokus på stier og hvordan vi kan bruge dem aktivt i byplanlægningen. 
Hvordan bruger vi planter og lys og kunst til at skabe de bedste oplevelser og tryghed, så 
vi får mest for pengene – både når vi taler anlæg og drift? Vi serverer en vifte af forskellige 
scenarier og løsninger på konkrete udfordringer med stier. Hvilke løsninger egner sig til
byen og hvilke til landet? Det er udgangspunktet for konferencen ”Oplevelser på vejen”. 

• Stier i byplanlægningen: Er stierne de nye parkrum, og hvilke elementer er vigtige 
 for en god sti? Gode eksempler på spændende og billige tiltag.
• Mulighed for at komme bag kulissen på nogle af de nyeste store vellykkede stiprojekter.
• Værktøjer til, hvordan du med små midler og skæve tiltag, kan ændre udtrykket 
 og oplevelserne langs dine stisystemer.

Sæt kryds i kalenderen ved 26. januar 2017. 

Pris for medlemmer  950 kr. + moms
Pris for ikke-medlemmer  1.950 kr. + moms



09.00  REGISTRERING OG MORGENMADS- 
 BUFFET MED KAFFE/TE OG JUICE

09.30  VELKOMST OG  
 INTRODUKTION TIL DAGENS TEMA

Arealerne langs de mange stisystemer er ofte glemte 
områder i vores park- og naturforvaltning, men de  
besidder et kæmpe potentiale til at blive de nye 
byrum og til at skabe oplevelser på vejen. Hvor står  
vi i dag og hvad har vi brug for for at sætte gang i 
en ny udvikling? 
Stadsgartner Kirsten Lund Andersen,  
formand for Park- og Naturforvalterne.

09.45  OPLEVELSER PÅ VEJ  
 – KONCEPTER OG VIRKEMIDLER

Arkitektoniske overvejelser om rum, skala og materi-
aler. Hvordan skaber man steder, der gør indtryk på 
vores vej igennem byen.
Partner, landskabsarkitekt Lars Alva-Jørgsen,  
Opland Landskabsakitekter

10.15  KØBENHAVNS KOMMUNE  
 – MOBILITET SOM OPLEVELSE

København har igennem de seneste år  
formået at udvikle byens stisystemer, så de ikke blot 
er transportveje, men så de bliver en attraktion i sig 
selv for både Københavnere og de mange besøg- 
ende. Hvilken strategi ligger bag? Hvad gør stierne 
så unikke? Vi skal se på konkrete eksempler på brug 
af forskellige typer virkemidler, der gør det spæn-
dende, sjovt eller smukt at bevæge sig gennem byen. 
Planlægger Niels Jensen,  
Byens Drift, Københavns Kommune

10.45  KAFFEPAUSE, NETWORKING

11.15   OVERRASKENDE SANSE- 
 OPLEVELSER PÅ FREDERIKSBERG

Den Grønne Sti på Frederiksberg fører ikke kun 
cyklister sikkert og hurtigt rundt i byen. Den skaber 
også unikke oplevelser for trafikanterne - både 
cyklister og gående. Sanseindtrykkene går fra de 
rolige strækninger bag om byens boligkvarterer til 
strækninger med integrerede lyd og lyseffekter, vand, 
blandede beplantninger og belægninger. Vi får en 
introduktion fra projektidé til færdigt resultat og hør 
om erfaringer med  de forskellige tiltag. 
Stadsgartner Karsten Klintø,  
Frederiksberg Kommune

11.45  PERSPEKTIVER PÅ FORMIDDAGENS   
 PROGRAM

12.00  FROKOST

13.00  LYS SKABER TRYGHED OG IDENTITET

 
 

 
 
 

 

 
 

 

13.55 CREATIVE MANAGEMENT  
– STORE RESULTATER FOR SMÅ MIDLER
Nytænkning ud fra eksisterende grønne elementer 
langs vores stisystemer kan skabe helt andre udtryk 
og oplevelsesmuligheder uden at der skal investeres 
meget mere end ændrede driftsformer. Roland Gus-
tavsson, svensk professor i landskabsarkitektur, har 
igennem flere år arbejdet med bæredygtig og kreativ 
udvikling i bl.a. skov og parkområder. Principper, 
der netop kan anvendes til fornyelse af de grønne 
kiler langs vores stisystemer. Roland Gustavsson viser 
eksempler fra projekter, hvor fornyelsen kommer fra 
creative management.
Professor Roland Gustavsson,  
Sveriges landbruksuniversitet, Alnarp

14.30  PAUSE – KAFFE/TE MED KAGE/SØDT

15.00  KUNST DER KOMMER I VEJEN
 Grænserne mellem kunst i klassisk forstand; 

13.35  DINE OPLEVELSER PÅ VEJEN!
 Deltagernes eksempler og erfaringer med emner fra 
dagens temaer. Del billeder på Instagram #påvejen16

 
”det repræsentative” og den subjektive kunst, med 
kunstnerens perspektiv på verden, har ført til de 
klassiske diskussioner rundt om i både gallerier, 
blandt politikere og omkring i byens rum.  Men de 
sidste 50 år har fokus måske ligget et helt andet sted 
blandt toneangivende kunstnere. Her er diskussionen 
om ”hvad der er kunst” ikke et spørgsmål om smuk/
grim eller om det ligner eller ikke ligner; en mand, et 
træ eller en solnedgang. Her er diskussionen ofte om 
kunsten skal lave verden om eller ej?
Landskabsarkitekt Jonas Schul,  
Schul Landskab.

15.30 OPSAMLING OG AFRUNDING

 

Kirsten Lund Andersen, Formand for Park-  

 

og Naturforvalterne.

15.45 KONFERENCEN SLUTTER

OPLEVELSER PÅ VEJEN – PROGRAM

TILMELDING
WWW.PARKOGNATUR.DK

STED
ARBEJDERMUSEET
Rømersgade 22
1362 København K

Lys er særdeles velegnet til at skabe tryghed og 
oplevelser, der understøtter et givet områdes funktioner 
og identitet. Først og fremmest benyttes lys til at sikre 
fremkommelighed og god orientering, men vi ved i 
dag at det også er et af de vigtigste redskaber til at 
forbedre sikkerhed og oplevet tryghed. Vi får bl.a. 
eksempler på ÅF Lighting’s internationale arbejde med 
at bruge lys til at  skabe rum, oplevelser og identitet 
og fortælle om koncepterne bag projekterne.
Direktør Allan Ruberg,  
ÅF Lighting


