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Program for parallelopdrag om udvikling af Hedeland Naturpark er udarbejdet
i et samarbejde mellem Greve, Roskilde og Høje-Taastrup Kommune,
I/S Hedeland, Realdania og Planværkstedet.
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INVITATION
KÆRE TEAMS
Greve, Roskilde og Høje-Taastrup Kommune har i samarbejde med I/S Hedeland
og Realdania fornøjelsen af at invitere jer med til at præge Hedeland Naturparks
fremtid.
Hedeland Naturpark (i det følgende omtalt Hedeland) er et tidligere råstofområde, hvor der stedvis graves grus. Området har gennemgået en omfattende efterbehandling, og er i dag et attraktivt rekreativt landskab. Men Hedeland rummer
endnu flere potentialer, og det er det, I skal bidrage med idéer til.
Gennem et parallelopdrag ønsker vi at udvikle idéer til, hvordan Hedelands vision
kan realiseres, og hvordan området kan udvikle sig med fokus på fysik, formidling og forretningspotentialer. Vi ønsker jeres input til at sætte Hedeland ”på
landkortet på ny” og give bud på, hvordan parken bliver så attraktiv, at langt flere
vil bruge Hedeland i fremtiden. Vi ønsker løsningsforslag, der beskriver Hedelands fremtid, og som styrker og nyfortolker Hedelands profil som ét samlet
område og rekreativt landskab.
Vi ønsker jeres syn på Hedeland, men vi starter ikke på bar bund. Foranalysen og
visionen har vi, men nu skal de konkretiseres og visualiseres.
Med venlig hilsen
Pernille Beckmann
Borgmester Greve Kommune

Joy Mogensen
Borgmester Roskilde Kommune

Michael Ziegler
Borgmester Høje-Taastrup Kommune
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FREDAG I HEDELAND
De første solstråler trækker lange skygger over de åbne sletter. Grupper af rådyr
græsser i kanten af de tætte bevoksninger. De første hundeluftere viser sig sammen med de morgenfriske løbere og mountainbikeryttere. Hedeland vågner...

Med hinanden i hånden to og to tripper børnene fra børnehaven ”Lærken” ind i Hedeland. Forud venter sjove oplevelser, leg og læring på naturlegepladsen, som de kender
så godt fra de mange ture i Hedeland. Inden de skal hjem skal alle børn en tur med
Hedelandsbanen...
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I roligt tempo glider fredag langsomt over i weekend, mens hestene hjemmevant følger de mange ridespor. Varmen mærkes på huden og lyden af insekternes summen
suger den sidste stress ud af kroppen efter en lang arbejdsuge...

Forventningsfulde finder publikum på plads. Madkurvene er tømt. De medbragte tæpper
bliver bredt ud og omsorgsfuldt puttet omkring benene inden kroppene læner sig tilbage i de bløde stole - klar til at opleve og lytte til tonerne af året sommeropera. Natten
omfavner Hedeland...
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UDGANGSPUNKT
Formålet med parallelopdraget er at indhente idéer, strategier og løsningsforslag til at realisere Vision Hedeland og få en række af kreative
input, der kan ligge til grund for en ny udviklingsplan for Hedeland.

På kortet er Hedelands areal i
dag vist med grønt. De øvrige
arealer inden for den røde
afgrænsning er Hedelands interesseområde, hvor Hedeland

Parallelopdrag
I parallelopdraget skal tre teams gennem en kreativ proces bringe deres
viden i spil og komme med deres bud
på, hvordan Hedeland skal udvikle sig
frem mod 2030. Idéudviklingen skal
tage afsæt i foranalysen og visionen
for Hedeland. I processen er der indlagt kreative workshops og dialog med
borgere og brugere i Hedeland.

Hedeland i dag
Hedeland er et 1.000 hektar stort naturområde beliggende i Greve, Roskilde og Høje-Taastrup Kommune. Et
kuperet og dramatisk kulturlandskab
skabt efter omfattende råstofindvinding. Udover Hedelands nuværende
1.000 hektar er der udpeget yderligere
500 hektar interesseområde, hvor det
er ønsket, at Hedeland kan udvides.

De tre teams skal i deres forslag
beskrive nye idéer, spændende koncepter, fremadrettede strategier og
konkrete holdbare løsninger til, hvordan Vision Hedeland kan realiseres.
Det er afgørende, at løsningerne både
er visionære og samtidig realistiske.

Siden 1979 er graveområdet Hedeland
blevet efterbehandlet og udviklet til et
attraktivt rekreativt landskab. Området
indeholder i dag markante elementer
som amfiteater, alpin skibakke, vinterrasser, et omfattende stisystem og
mange aktivitetsmuligheder. Hedeland
er også et naturområde med store
biologiske værdi og forskellig grad af
robusthed.

De tre teams skal både arbejde med
Hedelands fysik, formidling og forretningspotentiale. Herunder Hedelands
fremtidige identitet, hvordan området
skal koble sig fysisk til omgivelserne
samt Hedelands fremtidige oplevelser
og aktiviteter.

Formålet med udviklingen af Hedeland
har fra starten været at blive et attraktivt, men også anderledes og overraskende, landskab med muligheder for
en varieret anvendelse.

Ejerforhold
Hedeland ejes af de tre kommuner
Greve, Roskilde og Høje-Taastrup gennem Interessentskabet I/S Hedeland.
I/S Hedeland har til opgave at planlægge, anlægge og drive området.

ønskes udvidet. Kommunegrænserne er vist med sorte
stiblede linjer. Med gult er vist
væsentlige områder omkring
Hedeland med betydning for
fremtidens Hedeland.

MALMØ
KØBENHAVN

Høje-Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Greve Kommune

PUTTGARDEN

Hedeland ligger i Greve, Roskilde og Høje-Taastrup Kommune.
Hedelands placering er vist på
kortet med en rød cirkel.

6
©

HEDEHUSENE

NY BY
”NÆRHEDEN”

ROSKILDE

NY NATUR
”STORE HEDE
OG ØDE HASTRUP”

HØJE-TAASTRUP
KOMMUNE

HEDELAND
ROSKILDE KOMMUNE

VINDINGE

GREVE KOMMUNE
TUNE
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KRAV OG FOKUS
I besvarelserne fra de tre teams skal der være fokus på en række udvalgte
temaer og elementer, som fremgår af de følgende sider.

Opgaven
Der ønskes et helhedsorienteret
forslag til nye og spændende fysiske,
formidlings- og forretningsmæssige
løsninger for fremtidens Hedeland.
Herudover skal de tre teams komme
med forslag til nyt naturindhold, nye
aktiviteter, landmarks, events, formidlingstiltag og en synliggørelse af de
muligheder de ser i Hedeland.
Form
De fysiske løsninger skal vises på
konceptniveau og med principielle
løsninger og skitser, ikke som detaljerede projektforslag. Det er vigtigt at
løsningerne beskrives både skriftligt
og visuelt. Beskrivelserne skal give
et realistisk blik på, i hvilken retning
Hedeland skal udvikle sig.
Der skal også indgå idéer, strategier
og konkrete løsningsforslag for den
fremtidige formidling og den visuelle
identitet for Hedeland.
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Endelig skal der redegøres for alle
idéer, strategier og løsningsforslags
økonomiske realiserbarhed, ved at
anslå de nye løsningers omkostninger
både hvad angår anlæg og drift, og
hvordan de tænkes finansieret.
Udviklingsplan for Hedeland
Idéer, koncepter og planer skal være
så klare visuelt og tydeligt beskrevet,
at de efter parallelopdragets afslutning kan præciseres og indarbejdes i
en udviklingsplan for Hedeland.
Materiale og mere viden
Det er en forudsætning for opgavebesvarelsen, at de tre teams sætter sig
ind i vedlagte baggrundsmateriale om
Hedeland.
• Vision Hedeland
• Foranalyse for Hedeland
• Hedeland Strukturplan fra 1979
• Hedeland 25 år, jubilæumsskift
• Kort og eksisterende planlægning,
fx udviklingsstrategier for de tre
kommuner, naturkortlægninger og
Strategi for Roskildes Grønne Ring

FYSIK

FORMIDLING

Alle idéer skal afprøves og begrundes ud fra deres fysiske,

FORRETNING

formidlings- og forretningsmæssige potentialer.

FORSLAGET SKAL INDEHOLDE:
Fysiske planer og kort der beskriver Hedelands fremtidige hovedgreb,
struktur og inddeling i naturtyper, oplevelsesværdier, aktiviteter, faciliteter, landmarks, ankomstområder, besøgssteder, kobling til omgivelser og til byområder.

Formidlingsstrategi og forslag til en klar visuel linje og branding både
i Hedeland og på diverse medier. Formidlingen skal målrettes eksisterende og fremtidige brugergrupper, foreninger, turister med flere.

Forretningspotentialer for Hedeland, der skal sandsynliggøre de nye
tiltag og anlæg i en bæredygtig økonomi for Hedeland. Der skal gives
løsningsforslag til, hvordan Hedelands fremtidige drift kan prioriteres
og vægtes i forhold til økonomi og kvalitet.

Hedelands veteranbane tiltrækker
både frivillige togentusiaster og giver
naturparkens besøgende en oplevelse. Hedelands mange klubber og
frivillige rummer et stort potentiale
for samskabelse og synergi.
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FYSIK - identitet og hovedgreb
En central opgave i parallelopdraget er at ”slå tonen an” til Hedelands
fremtidige identitet og hvad Hedeland skal være kendt for. Det skal bl.a.
gøres gennem et landskabsarkitektonisk hovedgreb, der tydligt viser og
beskriver de store linjer i fremtidens Hedeland.
Tag afsæt i Vision Hedeland
Det er visionen, at Hedeland skal bygge videre på sin fortælling om råstoffet
og det menneskeskabte landskab,
og de store kontraster mellem det
stærkt naturprægede og det stærkt
arkitektonisk formede. I Hedeland er
der en åbenhed over for forandringer,
som det er vigtigt at holde fast ved,
så Hedeland fortsat kan tiltrække og
overraske sine brugere.
Historie og kulturarv
Hedelands fortælling rækker helt
tilbage til istidernes påvirkning af
landskabet. Området rummer også
mange væsentlige kulturhistoriske
spor. Den mest synlige fortællinger er
Hedelands historie om mere end 120
års råstofindvinding. Grusgravningen
har givet terrænet et helt nyt relief.
I efterbehandlingen af”industrilandskabet” Hedeland har det ikke været
hensigten at rekonstruere men at
nyfortolke. Der er bl.a. blevet eksperimenteret med at finde plantearter, der
kan trives på de næringsfattige jorde.
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Afgrænsningen af Hedeland i dag er
bestemt af matrikelskel og fastlagt
uden egentlige landskabelige hensyn.
Det har været de gradvise opkøb af nye
områder, der har været styrende for
Hedelands form. Der er udpeget interesseområder, hvor Hedeland ønskes
udvidet.
Fremtidig identitet og hovedgreb
Hedeland har behov for en ny samlet
identitet, der tager afsæt i områdets
fortælling og ”råstof”. Gennem parallelopdragets landskabsarkitektoniske,
formidlings- og forretningsmæssige
hovedgreb skal de tre teams synliggøre og beskrive, hvad der skal være
Hedelands fremtidige profil og fortælling, samt den trinvise udvikling og
proces for at kommer dertil. Der skal
også gives bud på, hvordan Hedeland
adskiller sig fra andre naturområder,
og hvad der skal til for at komme på
borgernes ”mentale landkort” - både
dem der bor tæt på, og dem der kommer langvejs fra.

Hedelands mange former med
bjerge og sletter har givet nye naturtyper, oplevelser og aktivitetsmuligheder. Det kontrastrige landskab
rummer både det rå og det arkitektonisk formede landskab. Hvordan
skabes en fremtidig identitet som kan
rumme begge dele?

FORSLAGET SKAL

•

Indeholde et fysisk landskabsarkitektonisk
hovedgreb for Hedeland.

•

Indeholde en dispositionsplan der med afsæt i
hovedgrebet viser Hedelands fremtidige opdeling og hovedstruktur.

•

Komme med bud på Hedelands fremtidige
brand/profil og hvordan det kan ses og opleves
i Hedeland, fx i inventar, arkitektur, skilte mv.

•

Tage stilling til om der skal skabes et åbningstræk, der kan sætte Hedeland på landkortet, og hvad det evt. skal være.

•

Tage stilling til om Hedeland i fremtiden skal
indeholde et centralt ankomstområde eller der
fx skal være flere ankomstområder.

•

Beskrive Hedelands fremtidige afgrænsning
og udvikling i de udpegede interesseområder.
Evt. med principielle visninger af mulig nye
udviklingsretninger og koblinger til naboarealer, der kan styrke Hedeland og sikre gode
forbindelser.

•

Tage stilling til om Hedeland skal rumme nye
landmarks eller events mv.
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FYSIK - ankomst og stier
En central del af opgaveløsningen er at komme med forslag til hvordan
oplevelsen af at komme til Hedeland og at bevæge sig rundt i Hedeland
skal være.

Stiforbindelserne der knytter Hedeland til de
omkringliggende byer har brug for et tjek kan der skabes bedre forbindelser, og hvad
skal der til?

Sammenhæng og ankomst
Hedeland ligger midt imellem Vindinge, Tune og Hedehusene med store
arealer direkte ud til vejnettet. Alligevel er området svært at genkende
udefra. Der er behov for at gøre Hedeland mere synligt, så der ikke er tvivl
om, hvor Hedeland begynder, og at der
er tale om ét samlet område.
Stier
Der er mange gode stier for gående,
cyklister og ryttere i Hedeland, og de
bliver brugt flittigt. Der er behov for et
tjek af oplevelsesværdierne langs
stierne og for ideer til, hvordan oplevelserne kan styrkes.
Fremtidens ankomst og stier
I parallelopdraget skal de tre teams
arbejde med, hvordan Hedeland forholder sig til omgivelserne. Der skal
skabes større synlighed og genkendelighed af Hedelands kant og indgange
- navnlig tættest på byerne.
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Det skal være let at komme til Hedeland, og der må ikke være tvivl om,
hvornår at man befinder sig i Hedeland. Det gælder også for de gennemkørende veje. Herfra skal der også
være en følelse af at komme igennem
Hedeland.
Ankomstarealerne skal være let
genkendelige og understøtte Hedelands fremtidige profil. Der skal tages
stilling til en fremtidig struktur for
parkeringsarealer, der tilgodeser let
adgang til Hedelands attraktioner,
events samt de foreninger og klubber,
der har til huse i Hedeland.
Stierne i Hedeland skal sikre god
tilgængelighed, skabe oplevelser og
styre færdsel og navigation i Hedeland.
Synlig skiltning på stierne er også
væsentlig, så det er let at orientere sig
og finde rundt i Hedeland.

Hedelands indgangsporte er i dag røde som

Stier og arealer i Hedeland benyttes af

i Dyrehaven eller markeret af hvide bomme.

mange forskellige brugere i hvert sit tempo

Skal det være sådan i fremtiden?

og med forskellige behov. Hvordan håndteres det?

FORSLAGET SKAL

•

Give løsningsforslag til hvordan Hedelands
kant skal opleves udefra og indefra Hedeland.

•

Indeholde principper for hvor og hvordan man
ankommer til Hedeland, en struktur for parkeringsarealer samt hvordan ankomstarealer og
indgange udformes.

•

Give løsningsforslag til hvordan Hedeland kobles til de omkringliggende byer og landskaber
samt foreslå principper for, hvor og hvordan
der skabes sammenhæng – både fysisk og
mentalt.

•

Indeholde et koncept for hvordan man finder
rundt i Hedeland.

•

Vise principper for hvor de fremtidige stier
skal placeres med en evt. rollefordeling.

•

Komme med forslag til adgang og oplevelsesmuligheder for brugere med handicap.
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FYSIK - natur og landskab
Forslaget skal indeholde redegørelse og løsningsforslag til, hvordan der
både kan være plads til den værdifulde natur, til mennesker, friluftsliv og
aktiviteter.

Landskab og landskabsarkitektur
Hedeland er et landskab med stor
variation, mange smukke former og
store kontraster. Landskabeligt ligger
det bugtede og bakkede Hedeland omgivet af egnens ellers flade dyrkningslandskaber. Inde i Hedeland opleves
flade sletter, bakker og ”bjerge”, dybe
dale og graveområder, søer og vådområder. Nogle områder er åbne med
vide udsigter. Andre er lukkede, hvor
terrænet eller bevoksninger danner
afgrænsede rum.
Det fremtidige landskab
Kontrasten mellem det stærkt naturprægede og det stærkt arkitektonisk
formede er kendetegnende for Hedeland. Området rummer en række
landskaber med en stærkt landskabsarkitektoniske formgivning og
tradition. I fremtidens Hedeland er det
væsentligt at videreudvikle Hedelands
landskabsarkitektoniske tradition og
formsprog.
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Natur
Naturen i Hedeland er betinget af
områdets historie som graveområde. Råjorden i råstofgravene minder
i et vist omfang om jordbunden efter
sidste istid, og giver derfor mulighed
for plantesamfund, som kan kaldes
”oprindelige”. På våde arealer drejer
det sig om orkiderige kærtyper og på
tørre arealer om typer af overdrevsflora. I Hedeland findes flere særlige
og interessante naturtyper med både
sjælden og sårbar flora og fauna. Men
Hedeland rummer også store arealer,
hvor der med den rette pleje kan opnås nye og væsentlige naturværdier.
Den fremtidige natur
I et tidligere gravområde som Hedeland er der et stort potentiale for at
udvikle mere værdifuld natur og flere
attraktive naturområder. Områder der
også kan danne ramme for alle de aktiviteter, som ønskes i Hedeland. Der
er bl.a. andet et ønkes om at tænke
vandet ind som en attration og aktivitet
i Hedeland.

Det er vigtigt at der i parallelopdraget
tænkes i natur ud fra flere vinkler, fx:
• Den særlig værdifulde natur i dag
som er, og fortsat skal beskyttes
og plejes.
• Den natur der indeholder potentialer, som ved den rette pleje kan
udvikles til ny værdifuld natur.
• Den natur der er mere robust, som
kan rumme flere aktiviteter og et
større slid.

Vekslende former, farver og plejeniveau gør Hedeland til et unikt og
sammensat landskab

Store søer i råstofgrave er ofte meget
klarvandede, og er vigtige levesteder
for vandplanter, fisk og fugle. De mindre søer er interessante for vandplanter, padder, som fx stor vandsalamander og vandinsekter. Hvordan passer vi
på naturen i fremtidens Hedeland?

FORSLAGET SKAL

•

Indeholde en strategi for Hedelands natur- og
landskabsudvikling, der viser principper for
landskabsarkitektonisk bearbejdning af nye
områder, der også beskriver, hvilke landskabelige udtryk og oplevelsesværdier områderne
bidrager med.

•

Indeholde en strategi for pleje og drift af Hedelands forskellige landskaber og naturtyper,
der også beskriver, hvilke landskabelige udtryk, biologiske værdier og oplevelsesværdier
områderne bidrager med.

•

Indeholde kort der viser Hedelands fremtidige
sammensætning af landskabs- og naturtyper.

•

Indeholde et kort der viser eksisterende
værdifulde naturområder og mulige fremtidige værdifulde naturområder, og komme med
løsningsforslag til naturplejen, så der opnås
størst mulig biologiske værdi, oplevelsesværdi
og kvalitet.

•

Forslag til hvordan vandet kan komme mere i
spil og kan tænkes ind i fremtidens Hedeland
dels som natur og dels som en attraktion og
aktivitet i Hedeland.
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FYSIK - brugere og aktiviteter
Hedeland har flere tusinde besøgende om året, men der er plads til endnu flere. I forslaget gives bud på udvikling af nye attraktioner, faciliteter,
læringsrum og tiltrække endnu flere brugere til Hedeland.

De aktive i Hedeland
I Hedeland er der plads og rum til at
bevæge sig, udforske og være aktiv - både i højt tempo og i ro. Der er
mere end 20 forskellige klubber og
foreninger i eller med tilknytning til
Hedeland. Herudover er der en lang
række af selvorganiserede brugere,
der dagligt benytter Hedeland til motion, aktiviteter og oplevelser i naturen.
Men Hedeland rummer potentiale til
endnu mere.
Fremtidige brugere og aktiviteter
I parallelopdraget skal der arbejdes
med de eksisterende brugergrupper
og deres behov, men i høj grad også
tages stilling til, hvilke nye potentielle brugere der fremover kan benytte
Hedeland. Det er en væsentlig opgave
i parallelopdraget at forholde sig til,
hvem der i dag og i fremtiden bruger
Hedeland, hvorfor de kommer, og hvad
de laver. Klubberne udgør en stor værdi, og skal ses som samarbejdspartnere i udviklingen af Hedeland.
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Plads til alle
Hedeland skal være et varieret område, hvor der også fremover er arealer
uden aktivitet og arealer med plads til
det uforudsete.
Der er behov for at se på, hvilke oplevelsesværdier Hedeland rummer i dag,
og hvilke nye attraktioner, faciliteter
og oplevelser der skal være i fremtiden, som kan understøtte Hedelands
fremtidige identitet og profil. Her kan
også indgå overvejelser om fællesfaciliteter til klubberne og turistrelaterede
aktiviteter.
Der skal arbejdes med at tilføre
Hedeland nye rekreative muligheder,
faciliteter og aktiviteter, som også
tilgodeser morgendagens trends og
motionsformer.
Hedeland skal tiltrække, overraske og
udfordre alle, på alle tider af året og
døgnet.

Hedeland skal være for den stille naturbruger,
dem der vil have kunst og kulturoplevelser, et
klasselokale under åben himmel, stedet for
den daglige motion eller gåtur eller rammen
om den store event.

FORSLAGET SKAL

•

Redegøre for, hvilke brugergrupper der er
i fremtidens Hedeland, og komme med løsningsforslag til, hvordan og hvor der kan skabes oplevelser, faciliteter og attraktioner for
alle brugergrupper, året rundt.

•

Redegøre for, hvad der er ”reasons to go” for
de eksisterende og nye brugergrupper samt
turister, når de vælger at besøge Hedeland.

•

Komme med løsningsforslag og idéer til,
hvordan der kan ske en samlet branding af de
klubber og foreninger, der ligger i eller har
tilknytning til Hedeland.
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FORMIDLING
I dag er det meget uklart hvad man kan forvente ved et besøg i Hedeland.
Det skal der laves om på. Der er behov for en samlet og klar formidling både af og i Hedeland. En formidling der skaber billeder allerede før man
ankommer.

Formidlingen skal henvende
sig til mange forskellige aldre,
brugere og formål, og den skal
se fremad i forhold til nye teknologier. Hedeland som uden-

Formidling i og af Hedeland
Hedeland rummer i dag flere former
for formidling af natur, kultur og aktivitetsmuligheder. Der er både direkte
formidling på guidede ture, og indirekte formidling på hjemmesider, foldere
samt på de fysiske skilte og infotavler
i Hedeland. Der er behov for et overblik over, hvordan Hedeland formidles
fremadrettet, og hvordan formidlingen
kan styrkes og målrettes både eksisterende og nye brugere.
Hedeland er fx velegnet som et læringsrum under åben himmel, hvor
man kan se og lære om istider, geologi, natur og teknik, råstofindvinding
og landskabsarkitektur i det formede
rekreative landskab - det skal ”bare”
formidles.
Ny formidling
I parallelopdraget skal der udtænkes
et koncept for en ny og samlet formidling af Hedeland, der sikrer identitet
og genkendelighed. Det gælder den
formidling man får inde i Hedeland
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på infostandere, skilte og kort mv.
Ligesom det gælder den formidling og
information, der er mulig at få gennem
foldere, hjemmesider, sociale medier
eller andre platforme i dag. Det skal
opdateres og styrkes og nye informationsteknologier skal tages i brug.
Der skal i parallelopdraget præsenteres idéer og løsningsforslag til ny
formidling og nye formidlingsformer
og en strategi for hvordan formidlingen af Hedeland spiller sammen med
de fysiske og økonomiske løsninger.
I strategien skal det fremgå, hvordan
formidlingen gradvist kan implementeres og realisere visionen.

Der mangler en ”rød tråd” i
skilte, udstyr og inventar. Hvordan kan formidling og arkitektur
tænkes bedre sammen?

dørs klasseværelse står højt på
ønskelisten.

FORSLAGET SKAL

•

Indeholde et formidlingsmæssigt hovedgreb
for Hedeland som destination.

•

Indeholde en samlet strategi for Hedelands
formidling. Formidlingen skal være koordineret, målrettet og visuel stærk. Den skal henvende sig til mange forskellige aldre, brugere
og formål, og den skal se fremad i forhold til
nye teknologier.

•

Indeholde idéer og løsningsforslag til, hvordan
Hedelands fortællinger om istider, geologi,
kulturhistorie, råstofhistorie og det menneskeskabte landskab kan formidles og sættes i
spil, så der skabes nye oplevelser, aktiviteter
og læring.

•

Indeholde nye idéer til udformning af skilte, informationstavler og formidling ved ankomstarealer i Hedeland samt evt. andet inventar
eller ”hotspots” der kan indeholde formidling.
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FORRETNINGSPOTENTIALER
Hedelands fremtid og udvikling omfatter også en ny og bæredygtig økonomi.
De nye idéer skal være visionære og samtidig mulige at realisere. Derfor skal
idéer, strategier og løsningsforslag beskrives og sandsynliggøres i forhold til
deres forretningspotentialer, finansiering og anlægs- og driftøkonomi.
Økonomi og drift
Det er I/S Hedelands opgave at styre driften af Hedeland og prioritere
områdernes brug, pleje og planlægge
nyt. I/S Hedeland har også dialogen
med de mange foreninger i eller med
tilknytning til Hedeland.
Hedeland har et begrænset budget baseret på indskud fra de tre Hedelandkommuner på samlet 4,5 mio. dkk. årligt, samt fra indtægter på udlejning af
enkelte arealer og bygninger. Pengene
går til lønninger, pleje af naturområder, vedligeholdelse af stier og andre
driftsomkostninger samt til opkøb af
nye arealer og til nyanlæg mv.
Forretningspotentiale og driftsmodel
Der skal i parallelopdraget være plads
til at tænke nye og store tanker for
Hedelands fremtid, men forslagene
skal også kunne realiseres. Derfor
skal idéer og løsningsforslag hægtes
op på en mulig økonomisk model, der
beskriver idéer til nye indtjeningsmu20

ligheder, og redegør for mulig finansiering af omkostninger til anlæg og
fremtidig drift.
I forretningsmodellen kan de tre
teams fx arbejde med idéer til, hvordan aktører kan spille ind på økonomien til nye produkter fra Hedeland,
samarbejder, udlejningsaftaler, nye
events, fundraising, oplevelsesøkonomi og nye kommercielle muligheder
for virksomheder i Hedeland mv.
Det afgørende er, at idéerne er realistiske og understøtter Hedelands kvaliteter, profil og brand, og ikke går på
kompromis med de bærende værdier i
Hedeland. Der skal ligeledes være en
tydelig sammenhæng mellem teamets
forslag til ”fysikken og formidlingen”,
og den driftsmodel og de forretningspotentialer som teamet byder ind med.

Naturpleje kan ske på mange måder.
Køerne i Hedeland afgræsser arealer
og bidrager samtidig til oplevelser og
en bæredygtig drift.

Operaen i Hedeland trækker mange
besøgende til, og er et godt eksempel
på en kulturel og kommerciel aktivitet
i Hedeland

FORSLAGET SKAL

•

Indeholde en vifte af idéer, der tager stilling til
Hedelands forretningspotentialer og økonomi,
som skal være bæredygtig og realistisk.

•

Indeholde en forretningsmæssig ”test” af
teamets løsningsforslag, der sandsynliggør og
kommer med forslag til, fx finansiering af nye
anlæg og deres driftsomkostninger mv.

•

Indeholde idéer til, hvordan driftsomkostningerne i Hedeland kan nytænkes, fx ved nye
typer af natur- og landskabspleje, nye samarbejdser eller indtjeningsmuligheder mv.

•

Komme med idéer og løsningsforslag til,
hvordan foreninger og klubber kan bidrage til
Hedelands økonomi og udvikling, fx ved driftsog samarbejdsaftaler.

•

Komme med idéer til, hvordan virksomheder
kan bruge Hedeland som et forretningspotentiale og bidrage til Hedelands økonomi.

•

Beskrive Hedelands fremtidige værdi i forhold
sundhed, sociale fællesskaber, turisme og til
at tiltrække nye borgere til Hedelandskommunerne.
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PLANFORHOLD
I det følgende er nogle af de væsentligste planforhold beskrevet, men det er
op til parallelopdragets teams at sætte sig ind i alle relevante planforhold.

Fingerplanen
Hedeland er i Fingerplan 2013 udpeget
som en del af de ydre grønne kiler – de
regionale friluftsområder. Udpegningen betyder, at området ikke kan
inddrages til byzone og byfunktioner.
Til gengæld kan det indeholde en bred
vifte af friluftsmuligheder fx areal- og
bygningskrævende friluftsanlæg under
hensyntagen til stedets landskabsnatur- og kulturværdier.

luftsområde”. Det betyder, at området
kan benyttes til fritidsformål, naturområde og landbrug. Enkelte områder
i Hedelands vestlige del i Roskilde
Kommune er ”landområde”, som
også kan dække over nuværende eller
kommende råstofområder. Et enkelt
område i Hedeland i Greve Kommune
er planlagt til ”tekniske anlæg” – her
omfatter området en tidligere losseplads.

Fingerplanen rummer mulighed for at
der i tidligere råstofgrave i grøn kile
kan placeres egnede kommercielle
frilufts- og fritidsanlæg.

Lokalplaner
De tre kommuner har udarbejdet
lokalplaner der dækker omkring
halvdelen af Hedeland. De enkelte
lokalplaner afspejler direkte kommuneplanrammernes indhold.

Grundvand
Hedeland er udpeget som område
med særlige drikkevandsinteresser.
Der må ikke placeres grundvandstruende aktiviteter i området.

Støjkonsekvensområde
Hedeland er støjkonsekvensområde
for Roskilde Lufthavn.

Råstof
Der er stadig aktive graveområder
inden for Hedeland.

Naturbeskyttelse
Hedeland har mange beskyttede naturområder og kulturminder. Omkring
10% af Hedeland af beskyttet efter

Forurening
Der er områder inden for Hedeland,
der er udpeget som forurenede. I disse
områder kan der være restriktioner for
anvendelsen.

Fingerplanen rummer desuden mulighed for at der i Hedeland kan placeres
overnatning (Feriecenter). Hvis det
overholder støjhensyn eller andre
beskyttelsesinteresser mv
Kommuneplaner og
udviklingsstrategier
De tre kommuner udpeger overvejende Hedeland til ”rekreations og fri22

Naturbeskyttelseslovens §3 og der er
fredskov og søer med søbeskyttelseslinjer.
Fortidsminder og kulturarv
Hedeland rummer et rigt udvalg af
fredede og ikke fredede kulturminder.
Der er 6 gravhøje i området omgivet af
en 100 meter beskyttelseslinje. Kirken
i Reerslev skal være synlig i landskabet. Der er enkelte beskyttede stenog jorddiger i området.

Læs også
For at kunne løse opgaven er det
vigtigt at de tre teams kender de tidligere planer, analyser og visionen for
Hedeland. Disse kan findes i følgende
materiale:
•
•
•
•
•

•
•

Vision Hedeland
Foranalyse for Hedeland
Hedeland Strukturplan fra 1979
Hedeland 25 år, jubilæumsskift
Kort og eksisterende planlægning,
fx udviklingsstrategier for de tre
kommuner og Strategi for Roskildes Grønne Ring.
Naturkortlægninger
Opsamling fra dialogmøde

Brugere fra de tre kommuner mødes
i Hedeland. Hedeland skal udvikles
som et samlet lokalt og regionalt fritidsområde. Derfor er det vigtigt, at
udviklingen tænkes ud over kommunegrænserne og med et blik for, hvad
borgerne - uanset hvilken kommune
de kommer fra - har brug for.

Få mere information og
inspiration på:
•
•
•

www.arealinfo.dk
www.plansystem.dk
www.friluftsraadet.dk/media/900950/mere_
natur_i_raastofgrave.pdf

Roskilde Kommune:
• Planstrategi: http://kommuneplan2016forslag.
roskilde.dk/sites/default/files/fics/DAG/2992/
Bilag/planstrategi_2015_endelig.pdf
• http://kommuneplan.roskilde.dk/
• Kommuneplan forslag i høring til 04.11. 2016:
http://kommuneplan2016forslag.roskilde.dk/
• http://roskilde.dk/content/tematiseret-strategi-roskildes-groenne-ring
Høje-Taastrup Kommune:
• Udviklingsstrategi 2016-2028i: http://en.calameo.com/read/0002709312be7e658feb7
• Kommuneplan 2014: http://htk-end.cowi.webhouse.dk/
Greve Kommune:
• Planstrategi: http://www.greve.dk/Politik/
Kommunens%20planer/Kommuneplanl%C3%A6gning/Planstrategi%202015.aspx
• Kommuneplan: http://soap.plansystem.dk/
pdfarchive/11_2694607_1400833856438.pdf
I/S Hedeland:
• www.hedeland.dk
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BETINGELSER

Prækvalifikation
Forud for parallelopdraget gennemføres en prækvalifikation, hvor tre teams
vælges til at løse opgaven parallelt.
Parallelopdrag
Opgaven udbydes som et parallelopdrag med tre deltagende teams, der
uafhængigt af hinanden udarbejder
hver deres projektbesvarelse. I projektets første fase vil de tre teams
mødes på en besigtigelsestur og en
borgerworkshop. Herefter vil de arbejde som individuelle teams. Der vil i
forløbet yderligere være en midtvejsfremlæggelse og en præsentation af
det færdige afleverede projekt.
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formand og næstformand for I/S
Hedelands bestyrelse, Realdania og to
udvalgte fagdommere.
Bedømmelseskriterierne vil være:
Udfoldelse af Vision Hedeland, kvaliteten af projektbesvarelsens hovedgreb
samt strategier og løsningsforslag der
opfylder programmets krav vedrørende det fysiske, det formidlingsmæssige og forretningspotentialet.

Når projekterne er afleveret vil de
blive bedømt af en dommerkomité.
Løsningsforslag vil blive samlet i et
idékatalog, der skal ligge til grund for
udarbejdelse af en udviklingsplan for
Hedeland.

Parallelopdraget tidsplan er:
• Ultimo november 2016 - Udvælgelse af parallelopdragets tre teams
• 01.12.2016 Start af parallelopdrag
• 05.12.2016 Fælles besigtigelsestur
• 10.01.2017 Borgerworkshop med
politisk deltagelse
• Primo februar 2017 Midtvejsfremlæggelse for fagdommere
• 01.03.2017 Aflevering af materiale
• Primo marts 2017 Præsentation
for dommerkomité

Dommerkomité
Dommerkomitéen vil bestå af: Borgmestrene fra de tre kommuner,

De ansvarshavende fra hvert team
skal deltage på samtlige aktiviteter i
parallelopdragets tidsplan.

Borgerinvolvering
Der vil den 10. januar 2017 blive
afholdt en borgerworkshop, hvor de
tre teams kan komme i dialog med
borgere, foreninger og øvrige interessenter. Alle tre teams forventes at
bidrage med et kort oplæg og en stand
på borgerworkshoppen, som lægger
op til dialog med borgerne.
Vederlag parallelopdrag
Deltagelse i parallelopdraget honoreres med 350.000 dkk inklusiv moms til
hver af de tre udvalgte teams. Betaling
af vederlag er betinget af et afleveret
produkt, som på fyldestgørende måde
besvarer programmet. Der gives ikke
refusion af rejseudgifter og materialer.
Materiale til parallelopdrag
• Nærværende program
• Vision Hedeland
• Foranalyse for Hedeland
• Hedeland Strukturplan fra 1979
• Hedeland 25 år, jubilæumsskift
• Kort og eksisterende planlægning,
fx udviklingsstrategier for de tre

•

kommuner, naturkortlægninger og
Strategi for Roskildes Grønne Ring
Opsamling fra dialogmøde

Sekretær for parallelopdrag
Til gennemførelse af parallelopdraget
bistår virksomheden Planværkstedet,
de tre kommuner og I/S Hedeland.
Spørgsmål
Spørgsmål kan stilles frem til to uger
før produktet skal afleveres. Spørgsmål skal rettes skriftligt til mail:
udviklinghedeland@htk.dk. Skriv
”parallelopdrag” i emnefeltet. Alle
henvendelser vil blive besvaret skriftligt og svarene vil løbende blive videreformidlet til samtlige teams.
Sprog
Parallelopdragets sprog er dansk.
Aflevering og produkt
Produktet skal afleveres elektronisk
og fysisk i tre eksemplarer (også plancher) senest den 01.03.2017 kl. 12.00

Produktet skal sendes som Pdf-filer
på mail: udviklinghedeland@htk.dk.
Skriv ”parallelopdrag” i emnefeltet.
Produktet skal sendes eller afleveres i
papirudgave i tre eksemplarer til:
Høje-Taastrup Kommune
Bygaden 2
2630 Taastrup
Att.: ”Byrådscentret - Parallelopdrag
Hedeland”.
Produktet skal bestå af:
• En illustreret rapport med tekst,
kort og illustrationer. Rapporten
skal som minimum indeholde:
En indledning.
En beskrivelse og visning af det
strategisk og fysiske hovedgreb og
besvarelse af programmets krav
inden for det fysiske.
Et formidlingsmæssigt hovedgreb
og besvarelse af programmets
krav til det formidlingsmæssige.
Et forretningsmæssigt hovedgreb
og besvarelse af programmets
krav til belysning af forretningspotentialerne.

•

Max 3-5 plancher i A0 til præsentation af alle projektets aspekter.
Et kort/illustration der viser projektets fysiske hovedgreb.
En dispositionsplan i 1:10.000 der
viser hovedstruktur og opdeling.
Planer der viser 3-5 nedslagspunkter og fysiske løsningsforslag
i 1:4000.

af materialet både hvad angår medie
og format (trykte og elektroniske).
Kommunerne kan til enhver tid ændre
i materialet og lade tredjemand bruge
og ændre det frembragte materiale.
Kommunerne og Realdania er ikke
forpligtede til at angive konsulenten
som ophavsmand til materiale overfor
tredjemand.

Idéer, koncepter, strategier og planer
skal være så præcise visuelt og tydeligt beskrevet, at de efter parallelopdragets afslutning kan præciseres og
indarbejdes i en fremtidig udviklingsplan for Hedeland. Forslaget bør fx
indeholde en overordnet faseplan for
udrulning af ideerne.

Forsikring
Parallelopdragsforslagene vil ikke blive forsikret, idet det forudsættes, at de
tre teams/forslagsstillerne opbevarer
originaler af det indleverede materiale.

•
•
•

Rettigheder
Kommunerne og Realdania erhverver
enhver ophavsret og alle andre immaterielle rettigheder til alt materiale,
som de tre teams har udarbejdet i
parallelopdraget. Der gælder ingen
begrænsninger for kommunernes og
Realdanias brug og offentliggørelse

lingsplanen for Hedeland. Vederlag for
opgaven til det team der eventuelt får
tildelt opgaven vil være 450.000 dkk
inklusiv moms. Udviklingsplanen skal
gennemføres i perioden 1. april til 30.
juni 2017.
Opdragsgiver stiller sig frit til ikke at
udføre en udviklingsplan for Hedeland,
eller at vælge en konsulent der ikke
har deltaget i parallelopdraget til at
udføre udviklingsplanen for Hedeland.

Udviklingsplan for Hedeland
Det team som dommerkomitéen
mener er mest egnet til at udarbejde
en efterfølgende udviklingsplan for
Hedeland, vil komme i betragtning til
at udføre opgaven.
I udviklingsplanen vil der kunne indarbejdes elementer fra alle tre projekter
i parallelopdraget. Alle tre teams skal
som option tilbyde at udføre udvik25

VISION HEDELAND
INDEN 2030 ER HEDELAND KENDT SOM ET STORSLÅET LANDSKAB, DER
RÆKKER UD TIL BÅDE LOKALE BRUGERE OG GÆSTER LANGVEJS FRA.
HER FORENES NATUR MED KULTUR - VILDT RÅT OG VILDT ROLIGT.
HEDELAND TILBYDER OPLEVELSER OG AKTIVITETER,
DER TILTRÆKKER, OVERRASKER OG UDFORDRER.

Inden år 2030 opleves området som ét samlet Hedeland med en stærk fortælling og en væsentlig årsag til at borgere ønsker at bosætte sig på egnen.
Hedeland er en palet af former, farver og aktiviteter, som på én og samme
tid skaber kontrast og styrker hinanden. Her forenes naturen med kulturen i
et landskab, der både rummer højt tempo og stille steder. Hedeland er i evig
forandring og følger med - altid med afsæt i områdets fælles geologiske og
kulturhistoriske fortælling og altid med kvaliteten i top.
Hedeland byder alle indenfor og er et yndet udflugtsmål og læringsrum, der giver livskvalitet, og som man vender tilbage til, hvad enten man bor tæt på eller
kommer langvejs fra.
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