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UDFLUGTER
fredag 1. oktober kl 10:00-15:00

B
Y

P
LA

N
M

Ø
D

E
T

 2
0

2
1  •  D

E
 N

Æ
ST

E
 10

0
 Å

R

 

10. Fremtidens Tingbjerg
Bustur med byvandring tilrettelagt i 
partnerskab med Tingbjerg Byudvikling

1: Klimatilpasning og bæredygtighed på 
Frederiksberg
Byvandring med metrotransport tilret-
telagt i partnerskab med Frederiksberg 
Kommune 

2: Byrum, byliv og mobilitet 
Byvandring med brug af S-tog og metro 
tilrettelagt i partnerskab med 
Frederiksberg Kommune

3: Den blandede by — boligpolitik og 
boligformer
Cykeltur langs den grønne sti tilrettelagt 
i partnerskab med Frederiksberg 
Kommune 

4. Fremtidens kulturarv - udvikling på 
frederiksbergsk
Byvandring med brug af metro 
tilrettelagt i partnerskab med 
Frederiksberg Kommune

5. Hovedstadens grønne hjerte
Byvandring med brug af metro og besøg 
i Cisternerne i Søndermarken tilrettelagt i 
partnerskab med Frederiksberg 
Kommune

6. Klimatilpasning med merværdi
Byvandring med metrotransport 
arrangeret i partnerskab med 
Københavns Kommune.

7. Fra Sluseholmen til Nordhavnen
Havnerundfart og byvandring arrangeret 
i samarbejde med Københavns 
Kommune, Bloxhub og By & Havn.

8. Omdannelse af stærke kulturmiljøer
Byvandring med metrotransport arran-
geret i partnerskab med Københavns 
Kommune og DSB

9. Cykelbyen
Byvandring og cykeltur tilrettelagt i 
partnerskab med Københavns Kommune 

Udflugterne afholdes fredag d. 1. oktober kl 10 på Frederiksberg eller i København.

Fredag den 1. oktober er der fælles opstart på Frederiksberg Rådhus kl. 9.00.  Kl. 10.00 
afgår alle udflugter – bemærk, at der generelt er selvtransport mellem Frederiksberg 
Rådhus og udflugternes startsteder, men er du usikker på vejen dertil, kan du vælge at 
følges med Dansk Byplanlaboratoriums repræsentant på udflugten.

Udflugterne slutter ca. kl. 14.30-14.45. Du kan her vælge at tage på egen hånd til 
Københavns Rådhus, hvor afslutningen finder sted kl. 15.00 eller følges med Dansk 
Byplanlaboratoriums repræsentant på udflugten.  

Det er kun muligt at deltage i én af udflugterne. Der er loft over deltagerantallet på de 
enkelte udflugter. Når du tilmelder dig, vil vi bede dig om at angive tre udflugter, som 
du ønsker at deltage i – i prioriteret rækkefølge. Dine ønsker efterkommes i den ræk-
kefølge, tilmeldingerne modtages (først til mølle).

11. Byen på tegnebordet
Byvandring til Københavns museum og 
kødbyen.

12. Det nye og det gamle Sydhavn
Byvandring gennem Sydhavnens mange 
boligkvarterer

13. Forstadens fremtid
Bustur i det Københavnske forstadsland-
skab. Hvordan vil Hvidovre og Rødovre 
se ud om 100 år?


