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INTRO
Parallelopdrag om udvikling af Hedeland
Det er en fornøjelse hermed at kunne præsentere resultatet af
parallelopdrag om udvikling af Hedeland.
Greve, Roskilde og Høje-Taastrup Kommune har i samarbejde med I/S
Hedeland og Realdania indbudt interesserede rådgiverteams til et parallelopdrag om udvikling af Naturpark Hedeland. Der var 20 teams som
anmodede om prækvalifikation. Tre teams: MØLLER & GRØNBORG
Arkitekter, SLA Arkitekter og RUBOW Arkitekter blev valgt til at deltage i
parallelopdraget.
Formålet med parallelopdraget var at udvikle idéer til, hvordan Hedelands
vision kan realiseres, og hvordan Hedeland i fremtiden skal udvikles med
fokus på områdets fysik, formidling og forretningspotentialer.

Tre stærke forslag
De tre kommuner, I/S Hedeland og Realdania kan glæde sig over at have
modtaget tre spændende, velkvalificerede og meget forskellige forslag.
Forslag der alle giver en række gennemarbejdede og kreative bud på, at
udvikle og nyfortolke det Hedeland vi har i dag.
Fra maj til september vil ideerne fra parallelopdraget blive bearbejdet og
indgå i en endelig udviklingsplan for Hedeland, der skal sikre grundlaget
for realiseringen af Hedelands vision.
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Om Hedeland
Hedeland ligger i de tre kommuner
Greve, Roskilde og Høje-Taastrup, der
også ejer og driver området via I/S
Hedeland.
Området dækker i dag et areal på ca.
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tre teams og deres tilgang til opgaven.

Tune Landeve
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På ortofotoet er der med grønt vist det
areal, som Hedeland omfatter i dag.
Den hvide linje viser udstrækningen af
Hedelands interesseområde, hvor Hedeland ønskes udvidet i fremtiden. De
sorte stiplede linjer angiver kommunegrænserne.
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Udskrevet af
Signaturforklaring

1:10000
13-09-2016
Jens Stærdahl

Hedeland interesseområde
Skjoldungernes land områdegrænse pr.
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SAMLET VURDERING

I parallelopdraget har de tre teams forholdt sig til, hvordan
Hedeland kan udvikles i forhold til områdets fysik, formidling og
forretning. Alle teams har budt ind med inspirerende løsninger,
som på hver deres måde besvarer den efterspurgte bredde, og
som kan bruges i arbejdet med en udviklingsplan for Hedeland.

Generelle betragtninger
FORMIDLING

FYSIK

FORRETNING

Dommerkomitéen vurderer, at alle deltagere har indleveret forslag, der
lever op til parallelopdragets krav. Alle tre projekter består af et omfattende og gennemarbejdet materiale, der understøtter budskaberne og
forståelsen af, hvordan Hedeland tænkes ind i fremtiden i forhold til
områdets fysik, formidling og forretningspotentialer.
Dommerkomitéen sætter stor pris på de tre forslags meget forskellige
idéer og løsningsforslag. De ser et stort potentiale i flere af idéerne og
finder dem brugbare og mulige at realisere.
Undervejs i bedømmelsen er det blevet drøftet, at de forslag og idéer der
bygger på, at der tilføres jord udefra til Hedeland, kan være vanskelige at
gennemføre jf. jordforureningsloven. Dommerkomitéen har vurderet, at
projekterne kan justeres i forhold til dette, samt at kommunerne har
mulighed for at undersøge konkrete realiseringsmuligheder nærmere i det
videre forløb med udviklingsplanen.
Dommerkomitéen kan konstatere, at forslagene er præget af holdenes
afsæt i de begrænsede økonomiske ressourcer til at gennemføre de
foreslåede forandringer. Det betyder navnlig, at de landskabelige greb
ofte er baseret på naturlig succession og minimering af driftsmidlerne.
Det vil medføre relativt langsomme forandringsprocesser.

Fysisk hovedgreb
INDDELING AF OMRÅDET
Alle tre projekter arbejder med en inddeling af det store område. RUBOW
og SLA inddeler området i tre hovedområder. RUBOW ud fra områdets
funktioner. SLA ud fra områdets landskabelige karakteristika. MØLLER &
GRØNBORG deler området i to områder - Fælleslandet og Foreningslandet
- ud fra en konceptuel tilgang, der tager udgangspunkt i områdets
brugere og foreninger. Dommerkomitéen oplever SLA´s tilgang til området
som det mest tydelige og velargumenterede.
ÅBNINGSTRÆK
Forslagenes brug af åbningstræk varierer. RUBOW introducerer en række
nye elementer: Et fælleshus, en formidlingsrampe i et graveområde, en
kunstinstallation samt en event, der sætter fokus på Hedeland.
MØLLER & GRØNBORG og SLA arbejder med deres åbningstræk i et mere
langsigtet perspektiv. SLA i form af en ringstiforbindelse ”Horndrageren”
og et besøgscenter ved Flintesøen efterfulgt af flere tiltag frem til 2030.
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MØLLER & GRØNBORG introducerer et nyt ankomststed og en ny samlet
sti i Fælleslandet, men ikke et egentligt åbningstræk i Foreningslandet.
DEN LANDSKABELIGE TILGANG
SLA viser et landskabeligt nygreb i form af idéen om en tydelig markeret
kæde af bjerge - ”Hedebjergene” - formet af en fortsat graveproces, hvor
terrænet videreudvikles og der skabes nye vådområder i tilknytning til
bjergene. RUBOV bearbejder også landskabet, og etablerer et nyt bjerg
- ”Mount Underland”. MØLLER & GRØNBORG konceptualiserer landskabet
ved at inddele det i karakteristiske landskabsrum, hvis karakter de ønsker
at styrke yderligere via driftsmæssige tiltag.
Alle tre forslag tager afsæt i de magre og forpinte jordbundsforhold, som
opstår efter grusgravningen som afsæt for Hedelands nye naturtyper og
biodiversitet. Alle forslag arbejder med naturlig succession som basis for
dannelsen af skov, samt etablering af skov udenfor Hedeland, for at skabe
sammenhæng til de omkringliggende byer. SLA og RUBOW arbejder
yderligere med græssende dyr - også mere utraditionelle racer - som en
del af områdets naturpleje og branding.
Dommerkomitéen fremhæver, at SLA´s landskabsanalyse og bearbejdning
af landskabet har en klar styrke fra helhed til detalje, i forhold til at
formidle de landskabelige greb og i forhold til at koble Hedeland til
omgivelserne. Ligeledes ses brugen af græssende dyr, som et positivt
bidrag til Hedeland.
ANKOMST OG STIER
SLA og MØLLER & GRØNBORG foreslår én primær ankomst til Hedeland
og to sekundære ankomstarealer, mens RUBOW opererer med flere
ankomstpunkter. Både SLA og MØLLER & GRØNBORG præsenterer en
samlet ringsti som et bærende element i Hedeland. Dommerkomitéen ser
idéen med én samlet ringsti som et stærkt element i Hedeland og vurderer samtidig SLA´s forslag til en øget tilgængelighed som positiv i forhold
til at tilgodese nye brugergrupper, fx ældre og handicappede.
RUBOW viser flere ankomstpunkter til Hedeland og arbejder med seks
tematiske stier/loops knyttet til hvert ankomststed. Dommerkomitéen
vurderer den tematiske tilgang til stierne som en interessant idé, og en
klar styrke i forhold til at skabe oplevelser målrettet brugergrupperne.
RUBOW´s oplevelseskoncepter fremhæves som et positivt bidrag.
ELEMENTER I LANDSKABET
MØLLER & GRØNBORG foreslår, at landskabet tilføjes arkitektoner i
centrale dele af arealet. De arbejder med et idékatalog af muligheder,
hvorfor ikke alle synes direkte udformet til Hedeland. Udtrykket af
arkitektonerne er stringent arkitektonisk og landart inspireret.
SLA foreslår, at der indplaceres follier/follies i landskabet udformet som
blå metalkonstruktioner med en tydelig reference til maskinerne i råstof-

Konkurrenceprogram
Konkurrenceprogrammet
er udarbejdet af Greve,
Roskilde og HøjeTaastrup Kommune, I/S
Hedeland og Realdania i
samarbejde med
Planværkstedet.
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industrien. Follierne er identitetsskabende fremadrettet og refererer
samtidig til Hedelands historie. Follierne er flytbare.
RUBOW placerer unikt udformede shelters i landskabet, der skal fungere
som overnatningsmuligheder i forskellige komfort- og prisklasser. Heri ses
også en mulig indtjeningskilde. Bygværkerne er tilpasset Hedeland og
smukt forankret i landskabet.
Dommerkomitéen vurderer, at SLA´s blå follier kan tilføre et spændende
element til Hedeland med en stærk identitet og robusthed. RUBOW´s
shelters vurderes som arkitektonisk meget vellykkede, både i forhold til
den landskabelige indpasning og udformning samt hele konceptet med
varierede overnatningsmuligheder i Hedeland.

Formidling

FORMIDLING
SLA´s formidling sætter fokus på fire vinkler til: At formidle landskabet, at
positionere Hedeland som et nyt kulturlandskab, at sætte fokus på at
bruge Hedeland aktivt samt at kunne dele oplevelser. Forslaget definerer
tre målgrupper, som kobles til steder og oplevelser. Et nyt besøgscenter
og ringstien ”Horndrageren” giver formidlingsmæssigt området et løft.
SLA står fast på, at det er Hedeland som brand, der skal videreudvikles.
Forslaget indeholder en visuel identitet, en digital strategi samt en visning
af aktiviteter fordelt over hele året.
MØLLER & GRØNBORG´s brandmæssige afsæt er opdelingen i Fælleslandet og Foreningslandet. Forslaget indeholder en målgruppeanalyse, der
anviser, hvordan der skabes værdi for forskellige målgrupper, dog mindre
specifikt end i de to øvrige forslag. Forslaget indeholder en stærk og
enkel grafisk profil og digital strategi.
RUBOW ændrer Hedlands navn til Underland. Formidlingen af Underland
som koncept synes relevant og muligt at gennemføre. Dommerkomitéen
har delte meninger om navnet Underland, men synes, at muligheden for
at tænke i et nyt navn til området er interessant. Forslaget har en
spændende bruger/målgruppe analyse, der definerer en række oplevelseskoncepter, som sætter retning for investeringer, selling points,
konceptforløb, eventmuligheder, samt hvordan der kan skabe digitale og
andre mediemæssige ”Touch Pionts”.
BRUGERGRUPPER
SLA og RUBOW tager udgangspunkt i de eksisterende brugergrupper og
brugermønstre, og foreslår ikke markante forandringer til anvendelsen.
SLA foreslår en øget kobling til f.eks. Roskilde Festivalen. RUBOW har et
overbevisende koncept for overnatningsmuligheder i området. MØLLER &
GRØNBORG har en detaljeret beskrivelse af en ny foreningskultur, som
supplement til de eksisterende aktiviteter i Hedeland.
Dommerkomitéen finder, at RUBOW står stærkest på det formidlingsmæssige og i deres overbevisende tilgang til bruger-/målgrupper og oplevelseskoncepter. MØLLER & GRØNBORG har også interessante tilgange
navnlig i deres grafiske profil og digitale platform for interaktion mellem
områdets brugere og foreninger. SLA viser en sæsonbestemt tilgang til
events og oplevelser i Hedeland.
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FORRETNING
MØLLER & GRØNBORG´s forretningsmæssige koncept bygger på at
mindske driftsudgifterne og øge udlejningen. Herudover udgør sponsorering og andelsøkonomi centrale aspekter. Forretningspotentialerne
beskrives overordnet, men forslaget indeholder en konkretisering i et
anlægs- og driftsbudget.

Forretning

RUBOW´s forretningsdel fremstår gennemtænkt og baserer sig på et
stærkt oplevelseskoncept og indtægter fra overnatningsmuligheder,
indtægter fra genbrugsmaterialer, anvendelse af reetableringsplaner for
råstofområder samt minimering af driftsomkostninger.
Hos SLA bygger forretningsmodellen overvejende på fondsmidler og på at
minimere driftsomkostningerne. Herudover kommer indtægter fra
arrangementer, rehabilitering (fx kan kommuner bruge Hedeland til
rehabiliteringsforløb i naturen for stressramte borgere), sponsorater og
mikrobetalinger fra foreninger mv. SLA´s forslag indeholder et anlægs- og
driftsbudget.
RUBOW og MØLLER & GRØNBORG´s forretningskoncepter står stærkest.
Dommerkomitéen fremhæver MØLLER & GRØNBORG´s fremtidige forretningsmodel og tilgang som nytænkende og interessant på den konceptuelle og organisatoriske tilgang, herunder deleøkonomi og frivillighed som
brand for Hedeland.

Konklusion

Dommerkomitéen vurderer, at alle tre forslag lever op til parallelopdragets krav. De indeholder alle idéer, der
kan indgå i en udviklingsplan for Hedeland. Alle forslag har svaret på udfordringen om det fysiske, formidlingsmæssige og forretningsmæssige greb, med hver sine styrker.
Forslaget fra SLA vurderes som det mest detaljerede og veludviklede forslag i forhold til områdets fysik og
landskabsforståelse. Forslaget har sin styrke i landskabsanalysen, den fysiske udformning og de tydelige og
markante hovedgreb, samt i måden hvorpå Hedeland er tænkt sammen med omgivelserne i en større kontekst. SLA har med deres ringsti ”Horndrageren” skabt et klart formidlingsmæssigt greb, ligesom deres
introduktion af store græssende dyr som naturpleje og branding er et interessant bidrag til Hedeland.
MØLLER & GRØNBORG står for den mest interessante konceptuelle tilgang til Hedeland med deres opdeling af
Hedeland i Fælleslandet og Foreningslandet. En tilgang der kan inspirere til Hedelands fortsatte udvikling, men
som ikke vurderes at være klar nok som den bærende fysiske struktur for Hedelands fremtidige udformning.
RUBOW´s forslag står mindre tydeligt landskabeligt, men det har en overbevisende brugerforståelse. Projektet
indeholder mange inspirerende ideer og tiltag, der er let omsættelige og umiddelbart mulige at gennemføre.
Det gælder navnlig indenfor formidlings- og forretningsdelen samt konceptet for shelters/overnatningsmuligheder, deres udformning og landskabelige placering.
En enig dommerkomité udpeger Team SLA Arkitekters forslag som det, der har det stærkeste
helhedsgreb som udgangspunkt for den kommende udviklingsplan. Beslutningen bygger på styrken
i forslagets overbevisende fysiske helhedsgreb og naturforståelse samt forslagets analytiske
tilgang fra helhed til detaljer. Samtidig vurderer dommerkomiteen, at forslaget på overbevisende
måde rækker ud og skaber sammenhæng med de omkringliggende byer og landskaber.
Dommerkomiteen ser samtidig væsentlige potentialer i at indtænke ideer fra de to øvrige forslag i
udviklingsplanen.
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FORSLAG 1: HEDELAND - SKABT AF MENNESKER

MØLLER & GRØNBORG

TEAM
MØLLER & GRØNBORG

HEDELAND
idémæssige-udgangspunkt
af mennesker
- Skabt Forslagets

I MØLLER & GRØNBORGs forslag: Hedeland - Skabt af mennesker – er
det visionen at skabe en to-deling af Hedeland i Fælleslandet (for den
almene brug) og Foreningslandet (forbeholdt foreningerne). Forslaget
angiver en meget klar og letforståelig strategi og en stærk konceptuel
indgang til at strukturere området. Det er ønsket, at stille skarpt på
områdets særlige landskaber i Fælleslandet, og at give frivillighedskulturen et løft og øget råderum i Foreningslandet.

ARKITEKTER
I samarbejde med:
Adept
Kollision
Kuben Management

Udsnitsplan Foreningsland

Udsnitsplan Ankomst

Det fysiske hovedgreb
Udsnitsplan Fællesland

Opdelingen i Fælleslandet og Foreningslandet ligger til grund for den
fysiske opdeling af Hedeland. Fælleslandet er en ringformet naturpark
afgrænset af skove eller sletter. Her forbindes 8 interessante eksisterende landskaber, som gradvist skal styrkes og kædes sammen til en samlet
landskabspark. I Fælleslandet er der fokus på naturen, oplevelser og
bevægelse. Omkring Fælleslandet ligger foreningslandet, en mosaik af
brugerdrevne aktiviteter - ”hvor næsten alt er tilladt”. Foreningslandet
er i højere grad en strategi om andelsøkonomi, end en fysisk plan.
Fælleslandet bindes sammen af en ringsti, der også rummer mindre
loops. Til at accentuere landskabet og skabe oplevelser placeres - arkitektoner - eller landmarks i landskabet.
Hovedgrebet
Den fysiske
afgrænsning af
Fælleslandet og
Foreningslandet vil
udvikle sig over tid, og
de to ”lande” vil
udgøre Hedelands
fremtidige fysiske
struktur.

Dommerkomitéen ser den konceptuelle opdeling af Hedeland som
spændende og klar på idéplanet, ligesom tankerne om andelsøkonomi er
et nytænkende indspil. Den brugerorienterede tilgang til at strukturere
Hedeland vurderes dog ikke markant nok til at give det fysiske aftryk i
virkelighedens Hedeland, som dommerkomitéen ser som forudsætning
for at skabe et fremtidigt stærkt Hedeland.
DISPOSITIONSPLAN 1:10.000
Hedelands fremtidige hovedstruktur og opdeling

HEDELAND - SKABT AF MENNESKER
Når man taler med borgere, aktører og interessenter knyttet til
Hedeland, er der to gennemgående temaer, alle berører. For det
første er engagementet blandt de frivillige enormt og for det andet, er der områder der har større herlighedsværdi end andre.
Og selvom ikke alle er enige om, hvilke grupperinger, der yder
den største indsats eller hvilke områder, der er skønnest, så er
det rent tematisk noget, der er værd at bygge videre på.
Hedeland er både bogstaveligt og i overført forstand skabt
af mennesker. Landskabet er formet af menneskehænder, af
maskiner og af tidens tand - men opfattelsen af stedet og de
aktiviteter, der definerer Hedeland er i særklasse også menneskeskabte. Hedeland er kendt for skibakken, operaen, jernbanen, rytterne, mountainbikerne, golfbanen, grusgravene og de
dramatiske huller i terrænet.

Det er derfor det menneskabte vi vil udvikle og intensivere:
Engagementet, frivilligheden, aktiviteterne, men også det dramatiske, smukke og særprægede landskab der er gravet ud over
årtier. Vores forslag til en udviklingsplan står på to ligeværdige
ben - en accentuering og koncentration af det unikke i landskabet og et løft af frivillighedskulturen, der gør Hedeland kendt

KONCEPT

langt ud over områdets og landets grænser.
Udviklingsplanen inddeler derfor Hedeland i to områder hhv.
Fælleslandet og Foreningslandet – hvis koncept og identitet er
forbundet i både fysikken, forretningsplanen og formidlingen.

FÆLLESLANDET
De nuværende stærke oplevelsesrige natur- og kulturoplevelser
ligger spredt i Hedeland som enkeltstående og små attraktioner. Fremtidigt binder vi dem sammen i Fælleslandet i et stort
sammenhængende loop, hvor også nye landskabsrum aktiveres
og styrkes. Fælleslandet vil sætte Hedeland på landkortet som
en regional landskabspark ved at styrke og iscenesætte det
dramatiske og unikke landskab, der er opstået i kraft af råstofudvindingen i området.
Fælleslandets oplevelser og tilbud tilgængeliggøres og bindes
sammen i en stærkt scenograferet stiforbindelse, som sammen
med en række pejlemærker og arkitektoner iscenesætter det
menneskeskabte landskab i Hedeland.
FORENINGSLANDET
Omkring Fælleslandet ligger Foreningslandet, som i højere grad
er en strategi omkring et dele- og andelsøkonomisk fællesskab

gennem en målrettet platform, der understøtter foreningslivet –
end det er nøje planlagt og designet plan.
Foreningslandet er et deltagerdrevet eksperimentarium, hvor
vi inviterer borgere, virksomheder og foreninger ind for at
udfolde deres egne ideer og aktiviteter. Skov og slette udgør den
landskabelige spilleplade, mens en række spilleregler skaber
strukturen.
ÅBNINGSTRÆKKET
Ved at koncentrere driften i Fælleslandet, hvis omfang er halveret ift. Hedelands arealer i dag skabes en robust plan for et
åbningstræk, som allerede fra dag ét vil skabe en forandring for
brugerne. Vi anviser en robust etapeplan, hvor ekstern finasiering kan være med til at trykke på speederen.
Frem mod 2025 foreslås at koncentrere natur-og kulturoplevelserne i Fælleslandet, binde dem sammen med én samlet stiforbindelse samt skabe én hovedankomst og herudover en række
lokale indgange. I Foreningslandet kickstarter en platform for
andelsøkonomisk fællesskab den nye organisering og pallette
af muligheder. En bred formidlingsstrategi samler Fælleslandet
og Foreningslandet til en helt anderledes attraktion, som endnu
ikke findes nogen steder.

FÆLLESLANDET

En landskabspark med fokus på oplevelser, natur og bevægelse
FYSIK
En samlet destination - et koncentreret og sammenhængende
landskabsrum med natur- og kultroplevelser side om side

FORMIDLING
En klar visuel og letkendelig designlinje og materialeguide, der slår
igennem på alle niveauer, fra fysiske elementer over trykt materiale til web.

IDAG

De mest oplevelsesrige dale ligger spredt og man oplever
som regel kun en ad gangen ved besøg i Hedeland

FØRSTE ETAPE

Oplevelsesrige dale indenfor Hedelands område samles
og tilgængeliggøres i én sammenhængende landskabspark

FORRETNING
Fælleslandet driftes intensivt af I/S Hedeland med hjælp fra aktive brugere,
der tilfører forskellige kapitalformer samt økonomisk støtte fra fonde og
sponsorater.

FREMTIDIGT LOOP

Landskabsparken udvides efterhånden som grusgravning i interresseområderne ophører og former til sidst et rekreativ landskabspark-loop.

FORENINGSLANDET

Et deltagerdrevet eksperimentarium for
deleøkonomi, andelstanker og aktivt foreningsliv
FYSIK
En mosaik af brugerdrevne aktiviteter. Et åbent land, hvor nye kan komme
til og næsten alt er tilladt
FORMIDLING
Brugerne er selv med til at udarbejde formidlingsmateriale og wayfinding
med afsæt i en design- og materialeguide.

IDAG

Aktive foreninger ligger idag spredt i Hedeland og
er indbyrdes uafhængige

FØRSTE ETAPE

I arealerne omkring Fælleslandet giver vi Hedeland frit i et
Foreningsland, hvor der er plads til skæve aktiviteter, socialt
entreprenørskab og et rigt foreningsliv.

KONCEPTPLAN

FREMTIDIG NÆRREKREATIV AKTIVITETSZONE VED ALLE NABOBYER

Foreningslandet kan gradvis udvides mod byerne nord, vest og
syd. Synergien mellem Forenings- og fælleslandet bliver et attraktivt bosætningsparameter.

Helhedsplan for Hedeland
- Parallelopdrag om udvikling af Hedeland
HEDELAND - Skabt af mennesker | Parrallelopdrag
Planche 1/5

FORRETNING
Områder lejes ud til foreninger og klubber mere eller mindre permanent.
Brugerne står selv for driften og betaler lejeindtægt samt afgift ifm. større
aktiviteter.
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DISPOSITIONSPLAN
Planen viser Fælleslandet og
Foreningslandet, når det er fuldt
udbygget samt den nye
gennemgående stiforbindelse
med mindre loops, pejlemærker
og arkitektoner. Der er flere
steder anvendt ny skov til at
markere overgangene mellem
de to ”lande”.

DISPOSITIONSPLAN

Udsnitsplan Foreningsland

Udsnitsplan Ankomst

Udsnitsplan Fællesland

DISPOSITIONSPLAN 1:10.000
Hedelands fremtidige hovedstruktur og opdeling
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VISUALISERING AF DEN NY ANKOMST - MED UDSIGT IND OVER HEDELAND

FORMIDLING

INFORMATION ÅBEN: 10:00-18:00 | KØB BILLETTER ONLINE | BLIV MEDLEM
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Dommerkomitéen fremhæver brugen af arkitektoner og den fine analyse
af de 8 landskabsrum i Fælleslandet.
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Administrativt vurderes det, at forslaget fordrer en relativt stram styring
af Foreningslandets aktiviteter. Driftsindsatsen er koncentreret i Fælleslandet, mens Foreningslandets drift beror på foreningerne og en naturlig
og mere successiv udvikling.

n

e

PLANLÆG EN FANTASTISK DAG UDE I DEN MENNESKABTE NATUR

ø-

-

gi
og

BESØG HEDELAND

EVENT

DELTAG

HAVTORN OG SNAPS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis

BLIV MEDLEM AF HEDELAND
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad.
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La Bohème har alt, hvad man kan ønske sig af en tragisk kærlighedshistorie.
Der opstår kærlighed ved første blik, da Rodolfo bliver hjemme fra en aften
med vennerne og bliver opsøgt af naboen, Mimì. Men ak, Mimì er blevet
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Rising temperatures, clear sky, the wind
coming from the east and observations in
the Netherlands 3 days ago all raises the
possibility for observing the Honey-buzzard
at Skagen North-beach today.
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som overvejende er kendte for lokale besøgende. Mange af de
nuværende ankomster præsenterer dog ikke Hedelands dramatiske landskab, men er i stedet hengemte som små p-pladser i
tilknytning til vejene, eller skjult bag rideklubben eller andre af
hedelands lokale foreninger.

For at styrke oplevelsen af Hedelands Fællesland som en samlet
regional landskabspark, etableres derfor en ny samlet ankomst
hvorfra særligt nye besøgende, skoler og institutioner kan begynde deres tur ud i Fælleslandet. Én ny primær ankomst vil for
fremtiden præsentere Hedeland fra sin bedste side, en ankomst
hvorfra man kan orientere sig over hele området og planlægge
sin tur.

Det forretningsmæssige koncept bygger på at mindske driften, øge
Vi foreslår en strategisk god placering i nordvest, som kobles på
indtægterne ved udlejning, nye
tanker
forstørre
andelsøkonomi
samt udvikling
både Hedebostien
og områdets
veje. Den ny hovedindgang er centralt placeret for både stiforbindelser og bilister ad
alle ankomstveje,Konceptet
med 4 min fra afkørsel Holbækmotorvejen,
af sponsoraftaler og brug af fonde.
vises via 4 scenarier, der
14min fra køgebugt motorvejen og kun 10 min fra Roskilde.
også beskriver den etapeviseMed
udbygning.
Beskrivelserne
er forholdsvis
den ny ankomst får Hedeland
en ny smuk ankomst giver
mulighed for at præsentere området på bedste vis og sætte
scenen for en god og helstøbt oplevelse.
generelle, men er konkretiseret
i et drifts- og anlægsbudget. Som en del
Ad Østre Vindingevej præsenteres området fra sin smukkeste
side, idet man ankommer højt
i landskabet ad
flotte snoede
af finansieringen hæves kommunernes
bidrag
i den
perioden
frem til 2025,
landevej. Inden man ankommer får man smukke “smug-kig” til
grusgravsområderne, inden det store landskab åbner sig op og
hvorefter kommunernes bidrag
reduceres
i perioden
imponerer
med sin storslåede udsigt
ind over Hedeland, med2026 til 2040.
det dramatiske bjergland i forgrunden og Flintebjerget i baggrunden. Her kulminerer udsigten over Hedelands dramatiske
landskab med de dybe dale og fjerne bjergtinder.
ET SKÅR I LANDSKABET
I DE TUSIND TINDERS LAND

Digital strategi
Forslagets Hedeland
App understøtter
wayfinding, visning af
sponsorerede ruter og
formidling af
Hedelands fortællinger
og aktiviteter

ET SKÅR I LAND
I DE TUSIND TIN

ET SKÅR I LANDSKABET
I DE TUSIND TINDERS LAND

Helhedsplan for Hedeland
- Parallelopdrag om udvikling af Hedeland
HEDELAND - Skabt af mennesker | Parrallelopdrag

ET SKÅR I LANDSKABET
I DE TUSIND TINDERS LAND

IDÉKAT

Planche 5/5

Arkitektoner
Forslaget viser et
idékatalog over mulige
fremtidige elementer
- arkitektoner - der
kan placeres i
Hedeland
INDGANGSVÆGGEN
PÅ TOPPEN AF BJERGLANDET

LANDSKABELIGE AFTRYK
I BJERGLANDET

EVENTYRSRUTE
VED KANALSKOVEN

FORENINGSCIRKLEN
PÅ TOPPEN AF BJERGKAMMEN

EN I
VED
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Konklusion
MØLLER & GRØNBORG´s forslag har sin styrke i det nytænkende,
spændende og tydelige koncept med opdelingen i Fælleslandet og
Foreningslandet. Ligesom sættet af spilleregler for, hvordan man agerer i
de to ”lande” giver inspiration til både den administrative og
planlægningsmæssige håndtering af fremtidens Hedeland.
Analysen af de primære landskabelige oplevelser er overbevisende. Den
foreslåede nye foreningsstruktur vurderes ikke at være væsentlig
forskellig fra den allerede eksisterende administrative struktur i Hedeland.
Foreningsstrukturen fylder meget i forslaget og har større fokus end
analysen af Hedelands fremtidige potentielle attraktioner.
Det foreslåede ankomstareal rummer et stort potentiale, hvorimod
arkitektonerne som selvstændige elementer ikke vurderes at være
placeret og argumenteret specifikt i forhold til Hedeland, men mere ses
som ideer til en fremtidig placering af markante arkitektoniske elementer
i Hedelands landskab.
Møller & Grønborg teamets forslag til branding, lokal identitet, logo mv. er
gennemarbejdet og overbevisende og rummer inspirerende idéer.

Visualisering
MØLLER & GRØNBORG
Den nye centrale
hovedindgang i det
nordøstlige Hedeland
udformet som en
”ankomstmur”
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FORSLAG 2: DET NYE HEDELAND

SLA		
Forslagets idémæssige udgangspunkt
TEAM
SLA ARKITEKTER
I samarbejde med:
2+1
Realise
Johansen Skovsted
Morten DD

Horndrageren
En ny ringsti og
”magueritrute” hvorfra
Hedeland kan opleves.

6 fysiske greb
Tegner billedet af
Hedeland frem mod år
2030 og understøtter
visionen om et
Hedeland det er let at
komme til, opleve og
med en varieret og
spændende natur.

Visionen for SLA’s bidrag ”Det ny Hedeland - et nyt kulturlandskab”, er at
flytte ideen fra det konventionelle kulturhus ud under åben himmel. Hedeland beskrives som et dynamisk landskab, i konstant forandring, som
rummer en ambitiøst udtrykt mulighed for at skabe et helt nyt natursyn,
hvor kultur og natur sammen skaber et nyt gensidigt udtryk – ”en ny
guldalder baseret på en selvforvaltende natur”.

Det fysiske hovedgreb
SLA´s fysiske hovedgreb tager udgangspunkt i tre strategiske greb, som
sætter retningen for Hedeland udvikling: Det nye kulturlandskab, ”Hedebjergene”, en nord/sydgående bjergkæde og ”Horndrageren”, en sammenhængende stiforbindelse der forbinder tre landskabstyper.
Det strategiske sigte uddybes gennem seks fysiske hovedgreb, som
identificerer og sætter retning for Hedelands sammenhæng til omgivelserne, tre landskabstyper, indgangene til området, et hierarki af stier,
naturtyper og ”Hedebjergene”. Forslaget afspejler en tydelig analytisk og
systematisk tilgang, der rummer spændet fra helhed til detaljer.
Til at styrke orienteringen og skærpe stedets identitet placeres der langs
Horndrageren og ude i landskabet follier - arkitektur - udformet med en
klar reference til stedets maskiner og Hedelands tekniske historie som
graveområde.
Forslaget står meget stærkt konceptuelt på landskabsdelen, navnlig det
klare fysiske træk med Hedebjergene og sølandskaberne i tilknytning
hertil samt i forhold til at se Hedeland i sammenhæng med omgivelserne.
Brug af store græssende dyr til naturpleje og branding af Hedeland er
interessant. De blå follier fremhæves som et stærkt element, der med sin
lethed og variationsmuligheder kan styrke Hedelands identitet. Idéen med
Horndrageren som en gennemgående sti og formidling fremhæves som en
stærk idé, ligesom muligheden øge tilgængeligheden kan åbne for at nye
brugergrupper kan blive introduceret til Hedeland. Dommerkomitéen
fremhæver forslaget som det mest karakterfyldte forslag, der skønnes at
kunne tilføre en markant og styrket landskabsidentitet til Hedeland.
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DISPOSITIONSPLAN
Planen viser Hedelands tre
forskellige landskabsrum og
områder: Hedebjergene, Sletten
og Ødemarken.
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Formidling
SLA´s formidling af ”Destination Hedeland” har fire fokusområder:
Horndrageren/ringstien, istiden og råstofindvindingen, for krop og sjæl
samt mærk Hedeland. Målgrupperne er specialisten, facilitatoren og den
opdagelsesrejsende. Samspillet mellem de 4 områder og målgrupperne
viser sig mindre tydelig. Der arbejdes med en ny visuel identitet og digital
strategi for Hedeland, samt et billede af Hedeland året rundt med de
oplevelser og events Hedeland kan rumme.

Follies
Små bygningsværker i
stål bliver nye
pejlemærker, der
iscenesætter
landskabet i Hedeland.
Objekter med tydelig
reference til stedet
industrihistorie

Åbninstræk og faser
Frem mod 2030 viser
forslaget en række
indsatser på det
fysiske, det
forretningsmæssige og
i formidlingen, der
sammen er
åbningstrækket

Forretning
SLA´s forretningsmodel lægger op til, at 50% af finansieringen til nye
anlægsprojekter skal findes via fondsmidler. En anden væsentlig del af
forretningsstrategien er at minimere driftsomkostningerne. Herudover
genereres der indtægter fra arrangementer, rehabilitering (fx rehabiliteringsforløb for stressramte), sponsorater og mikrobetalinger fra foreninger mv. Der præsenteres en ”Hedelandmodel” som anviser, hvordan
foreninger og frivillige kan styrke Hedeland. Som en del af forretningskonceptet præsenteres en række business cases med fremtidige forretningsidéer. Forslaget viser et overordnet anlægs- og driftsbudget.
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Konklusion
SLA´s forslag står meget stærkt og overbevisende i sin gennemgribende
behandling af naturen og landskabet, i landskabsanalysen og i den
ambitiøse landskabelige formgiving. Naturpleje med store græssende dyr
er ligeledes en nytænkende idé i tilgangen til naturpleje i Hedeland.
Forslaget er let aflæseligt og giver en klar orientering i et stort og diffust
landskab, hvor det nye Bjerglandskab udgør et centralt element. Idéen
bør dog udvikles yderligere. Helt centralt er også, at Hedeland indtænkes
og sættes i forhold til den omkringliggende landskabelige og bymæssige
kontekst.
Den øgede adgang til området vurderes som en interessant mulighed for
fx handicappede brugere til området. De foreslåede follier vurderes som
relevante, arkitektonisk markante, samt umiddelbart realiserbare.
Forslaget står mindre stærkt i de foreslåede formidlings- og
forretningsdele, men det vurderes samlet set at forslaget udviser en
overbevisende landskabelig forståelse, en tilpas udfordring af de
eksisterende administrative systemer, samt en meget professionel tilgang
til den fremtidige opgaveløsning.
Visualisering SLA
Aktivitet ved Vindinge
Langsø
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FORSLAG 3: UNDERLAND

RUBOW
Forslagets idémæssige udgangspunkt
Idémæssigt tager forslaget sit udgangspunkt i en ny fortælling om
Hedeland, der forener stedets udgravningshistorie og dets eksisterende
brug. Visionen er en genanvendelsesstrategi. Fra menneskets udnyttelse
af råstofferne til en tilbagebetaling i form af kultur og naturtilbud i en
bymæssig nærhed, og hvor materialeanvendelsen afspejler fortidens
RUC
udgravninger - ”fra istid til fritid”. Forslaget introducerer et nyt navn
til
HEDEHUSENE
området - Underland, med henvisning til bl.a. undergrunden og undere.
TREKRONER

TEAM
RUBOW ARKITEKTER
I samarbejde med:
Reiulf Ramstad Arkitekter
Stagis
Dines Jørgensen
Jørgen Bo Larsen
Henrik Vibskov
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niske visning/gestaltning er mindre robust. Til gengæld viser den
TUNE
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indlevelse i landskabet og visionær kobling af natur, landskab og arkitektur til stor inspiration. De seks tematiske loops/oplevelsesruter er et
stærkt og velargumenteret element i forslaget, navnlig set i forhold til
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RUBOW´s tre fysiske
greb tager afsæt i
Tre strategiske hovedgreb
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faciliteter og
fællesskaber,
2) gravehistorien som
entré til Hedeland og
3) biobæltet - et
selvgroet natur og
skovområde
Aktiviteter, faciliteter og fællesskaber

1:10 000

Nærheden
Grønne koblinger

Ny statsskov,
Solhøj Fælled

Roskilde
Grønne koblinger

Biobælte

Gravehistorien som entré

Biobælte

Aktiviteter, faciliteter og fællesskaber

Formidling

Gravehistorien som entré

Formidling

Biobælte

Formidling

Aktiviteter fordeles så området udvikles mod en tredelt

Stærk visuel storytelling, vandreblokkene i landskabet, en

Stedets historie skaber rammen for ankomsten til Under-

Danner udgangspunkt for hele vores fortælling om un-

Et nyt sammenhængende grønt bælte skaber korridorer

Geologi og topografi danner grobund for en særlig stærk

karakter med områder dedikeret til friluftsliv, kultur samt

dramatisk og spændende oplevelse. Høj æstetik ”Eye can-

land. Lokale gang og cykelankomster går gennem tilgæn-

derland – under land – det mystiske særegne som er helt

fra Roskilde, Hedehusene, Nærheden og Stærkende.

biodiversitet, hvor man har udviklingstrin helt tilbage fra

fart & spænding. Sådan varetages hver aktivitetsgruppes

dy” – noget man har lyst til at identificere sig med og vise

geliggjorte rå grusgrave. Regional ankomst med bil kobler

forskelligt fra noget vi ellers kender

Biobælte skaber en social og biologisk sammenhæng i det

istidslandskabet til fuldt opvokset skov. Landskabet vil stå

interesser og konflikter afværges.

frem på sociale medier.

sig på de gående og cyklendes forbindelser. Regional

åbne land. Biobæltet giver plads til en række habitater og

i kontrast til den nyplantede skovrejsning omkring Reer-

sætter præmisserne for udvikling af en værdifuld natur i

slev i sin sammensatte og vilde biodiversitet.

Faciliteter til hvert område understøtter fælleskaber på
tværs. Overnatning S, M, L.

Forretning

ankomst med tog til Hedehusene station har muligheden
for at tage turen med veteranbanen, der fortæller om om-

Forretning
Den næringsfattige jord bruges strategisk som nul-drifts-

Underland med enorm biodiversitet.
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DISPOSITIONSPLAN
Planen viser Hedeland med det
sammenhængende natur- og
skovområde ”Biobæltet”, der
strækker sig fra
skovrejsningsområdet ved
Solhøj Fælled, gennem Hedeland
og til Roskildes Grønne Ring
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egiske hovedgreb
Nærheden
Grønne koblinger
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Hedehusene
Trekroner
RUC

6

Nærheden

5

Roskilde

Reerslev

Vindinge

3

1
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Stærkende
Vor Frue
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Tjæreby

6 oplevelsesloops
Kortet viser de 6
temaruter der foreslås
etableret. Alle med
kobling til et af de nye
ankomstområder og til
byerne og
omgivelserne omkring
Hedeland

Tune

Formidling

Loops og koblinger
Underland er tilgængelig fra de omkringliggende bysamfund

UNDERLAND

TEAM RUBOW ARKITEKTER

Forslaget anviser, hvordan ”Underland” skal udvikles for at styrke aktivitets- og oplevelsespotentialerne. Forslagets målgruppeanalyse og
oplevelseskoncept fremstår gennemarbejdet og inspirerende, og sætter
en klar retning for fremtidens Hedeland. Den visuelle identitet, der
21
foreslås, lægger op nyt logo og farveprofil, samt hvilke medier der bør
inddrages i forhold til målgrupperne.

Forretning

Vusualisering
RUBOW
Åbningstrækket
omkring Flintesøen
med
oplevelsesrampen,
scene ud på søen,
kunst og fælleshus

Forretningsdelen bygger videre på oplevelseskonceptet og formulerer nye
indtægtsmuligheder inden for overnatning, indtægter fra genbrugsmaterialer, anvendelse af reetableringsplaner for råstofområder samt minimering af driftsomkostninger. Forslaget er gennemtænkt og let forståeligt,
og navnlig konceptet for forskellige overnatningsmuligheder med tilhørende catering og pakkeløsninger er nytænkende i forhold til Hedeland, og
afspejler et fremadrettet tilbud, som Hedeland kan rumme.

21

Visualisering
RUBOW
Kig fra shelter

Konklusion
RUBOW´s forslag fremhæves særligt på en overbevisende
brugerforståelse, en fin læsning af behovene og ved ydmygt at bearbejde
landskabet. Dog vurderes det primære landskabelige element ”Biobæltet”, at tilføje begrænset nyt til det eksisterende Hedeland,
ligesom forslaget landskabeligt set vurderes til at være mindre ambitiøst.
De seks oplevelsesruter/loops samt overnatningsmulighederne i form af
shelters er udtryk for rigtigt gode ideer, og udtrykker stor landskabelig
forståelse. Overnatningshytterne bidrager med stor arkitektonisk styrke.
Forslaget har en stor grad af realiserbarhed med stærke idéer både inden
for forretning og formidling, hvilket er inspirerende og brugbart i en videre
udvikling af Hedeland.
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FAKTA OM PARALLELOPDRAGET

Opgaveform
TIDSPLAN
Parallelopdraget

Opgaven er udformet som et parallelopdrag med tre deltagende teams,
der uafhængigt af hinanden har udarbejdet hver deres projektforslag.
Forud for parallelopdraget har været en prækvalifikation. Her blev de tre
teams udvalgt blandt 20 kvalificerede anmodninger om prækvalifikation.

Parallelopdraget startede
den 1. december 2016.
Der var aflevering den 1. marts
2017 og fremlæggelse af
projektforslag den 6. marts
2017.

Deltagere

I processen er der gennemført
en fælles besigtigelse, et
borgermøde med deltagelse af
250 borgere fra foreninger og
lokalområdet og en midtvejsfremlæggelse for fagdommere
og Realdania.

Dommerkomité

Bedømmelsen
DommerKomitéens fagdommere
har holdt møde den 3. marts
2017. Den 6. marts har alle tre
teams præsenteret deres
forslag for en samlet dommerkomité. Efterfølgende er der
holdt møde i dommerkomitéen.

Offentliggørelse af
resultat
Resultatet af parallelopdraget
offentliggøres den 19. april
2017.

Team 1: MØLLER & GRØNBORG Arkitekter, Adept, Kollision og Kuben.
Team 2: SLA Arkitekter, 2+1, Johansen Skovsted, Morten DD
Team 3: RUBOW Arkitekter, Reiulf Ramstad Arkitekter, Stagis, samt Dines
Jørgensen, Jørgen Bo Larsen og Henrik Vibskov.

Pernille Beckmann, Borgmester Greve Kommune
Joy Mogensen, Borgmester Roskilde Kommune
Michael Ziegler, Borgmester Høje-Taastrup Kommune
LiseLott Blixt, Formand for I/S Hedeland bestyrelse
Hugo Hammel, Næstformand I/S Hedeland bestyrelse
Claus Ravn, Chefkonsulent Realdania By og Byg
Dommerkomitéens fagdommere:
Thomas Randrup, Professor i Parkforvaltning, NMBU & SLU
Mats Olsson, Arkitekt og medlem af National Association of Swedish
Architects (SAR/MSA)

Rådgiver for dommerkomitéen
Alexander Josiassen, Centerdirektør og professor ved CBS, deltog som
faglig sparring for fagdommerne på midtvejsfremlæggelsen af forslagene.

Sekretariat
Planværkstedet ApS ved Mette G. Bahrenscheer, landskabsarkitekt MDL
og Dorthe W. Brogård, arkitekt MAA.

Bedømmelseskriterier
Udfoldelse af Vision Hedeland, kvaliteten af projektbesvarelsens hovedgreb samt strategier og løsningsforslag der opfylder programmets krav
vedrørende det fysiske, det formidlingsmæssige og forretningspotentialet.

Vederlag parallelopdrag
Parallelopdragets tre teams honoreres med 350.000 dkk inklusive moms.
Der er disponeret 450.000 til det team af rådgivere, der skal bistå i
udarbejdelsen af en den endelige Udviklingsplan for Hedeland Naturpark.
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DOMMERKOMITÉENS
UNDERSKRIFTER
Dato 19.04.2017

Pernille Beckmann

Joy Mogensen
TEAM MØLLER & GRØNBORG

Michael Ziegler

LiseLott Blixt

Hugo Hammel

Claus Ravn
TEAM SLA

Thomas Randrup

Mats Olsson

Dommerkomitéen
sammen med de tre
rådgiverteams
Foto: Planværkstedet
TEAM RUBOW
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TEAM
MØLLER & GRØNBORG
Hedeland
- skabt af mennesker

TEAM SLA
”Det nye Hedeland”
- et nyt kulturlandskab

TEAM RUBOW
”Underland”
- en eksperimenterende
udeoplevelse på kanten
af København

