


Belysning

Lyssætning af udvalgte træer Pullertbelysning ved sti

Flere naboer og brugere har udtrykt, at de i dag 
føler sig utrygge, når de færdes i parken i de mørke 
timer. Dette skyldes bl.a. en manglende belysning 
langs stinetværket. Vi tænker belysning 24/7 på 
begge stisystemer, og at lyset er noget, der aktiveres, 
når det anvendes; det vil sige, det tænder, når det 
passeres. Dette er for at skabe basis for fornuftig 
energianvendelse med differentieret belysning i.f.t. 
stisystemerne og vejanlæg, p-pladser, aktivitets- 
og træningsområder. Desuden prioriteres lys ved 
indgange for at skabe tryghed. 

Belysning er generelt en væsentlig del af 
tilgængelighed, hvilket betyder, at der arbejdes 
med en for-holdsvis høj lux, særligt i forbindelse 
med informerende elementer, der skal kunne 
læses. Belysning er en stor del af det at finde vej 
og orientere sig, hvorfor differentieret belysning 
indtænkes som en del af den udendørs wayfinding. 

Med intelligente belysningsløsninger er der mulighed 
for at skabe gode og sjove belysningselementer, der 
forbedrer trivslen og skaber identitet. Et eksempel 
på dette er vores forslag til lyssporet langs 100 
meter stien, jf. næste afsnit. Herudover vil det være 
oplagt, at lyssætte og herved fremhæve andre sær-
lige linjeforløb eller udvalgte træer. Det kan ske via 
dæmpninger eller farveændringer over tid, hvorved 
udvalgte steder i parken kan få en effektfuld 
stemning i de mørke timer.  
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Teknologi

Vi har indtænkt en række teknologiske elementer, 
der på forskellig vis understøtter anvendelsen 
af udearealerne og formidler parkens mange 
fortællinger. Generelt har vi fokus på, at de 
forskellige tiltag fremstår som en integreret del af 
helheden, ligesom det har været vigtigt for os at 
arbejde med løsninger, vi finder langtidsholdbare, 
idet de kan omprogrammeres/gives nyt indhold 
over tid, hvis behovet opstår. 

Ud over de efterfølgende tiltag, finder vi det oplagt 
at anvende teknologi, evt. i form af Becons, som en 
del af den overordende wayfinding og støtte til at 
finde rundt. 

Lyssporet 
I 100 meter stien integreres et forløb af LED-lysbånd 
i belægningen, som kan igangsættes i forskellige 
tempi via en kontroller 
 
Styringen, vil eksempelvis kunne laves, som 
PlayAlive-væggen ved bygning 20, hvor få og enkelte 
knapper, sætter lyset i gang. Vi forestiller os, at der 
kan være forskellige hastigheder, hvor man kan 
afprøve sig selv og evt. løbe om kap med skildpadden, 
haren eller rekordholderen i 100 meter rullestol. 
En af hastighederne kunne med fordel være mere 
arytmisk, hvor det kræver stor koncentration at 
følge tempoet, eller lyset kan indstilles, så det 
’springer’ uvilkårligt rundt, hvorved motorikken og 
reaktionsevnen udfordres. 

Styringen vil evt. kunne laves, så lyssporet kan sættes 
i gang fra begge sider, eller der kan tilføjes sensorer 
som måler bevægelser og hastigheder, hvorved stien 
også får en konkurrerende dimension: Hvem har 
Marselisborg-rekorden i 100 meters kørestol? Hvor 
hurtigt kan man egentlig kravle – ligeså hurtigt som 
musen? Måske er der i forbindelse med gelænderet 
sat en kørestol til rådighed, så alle kan forsøge at slå 
rekorden.      

Lysstriber i belægningLysspor Forbindelser
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 Parkens fortællinger 
Ved ’Samlingsstedet’ – centralt i parken – placeres 
en infostander/skærm med dynamisk indhold, der 
i projekteringsfasen løbende oplyser om projektets 
udvikling og giver mulighed for at komme med 
feedback. Infostanderen er, når parken er etableret, 
med til at fortælle om Marselisborgcenterets bor-
gere, bygningernes funktioner og parkens mange 
muligheder og arrangementer, ligesom den danner 
’centerstander’ for en række mindre lavteknologiske 
’satellitstandere’ rundt i parken. 

Disse satellitstandere er forsynet med qr-koder og 
gps-koordinater, som på forskellige vis kan bruges 
som grundlag for formidlende ruter for skoleklasser 
og borgere, skattejagter og rehabiliteringsorien-
terede øvelser arrangeret af MarselisborgCenterets 
personale. De forskellige punkter kan kombineres 
på forskellige vis og kan sammenknyttes med en app, 
hvor indholdet løbende kan udskiftes og justeres i 
forhold til nye behov og ønsker. Brugerne kan endog 
selv være med til at foreslå deres egne ruter, hvor de 
udpeger særlige steder og fortæller små historier fra 
parken, der bidrager til at skabe nye for-bindelser 
og udvide horisonter. Kun fantasien sætter grænser 
for, hvilke ruter, øvelser og fortællinger, der kan 
indkodes og gennemføres.

Teknologi
App, QR koder, pokemon og GPS

Naturens fortællinger, Vandets fortællinger, Aktiviteternes fortællinger
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