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A3 mappen er en del af besvarelsen på parallelopdraget om udvikling af
Hedeland Naturpark
I mappen er tegningsmaterialet nedkopieret til passende skala men indeholder samme information som på plancherne
Det samlede tilbud sammenfattes i kombination af nærværende mappe
inklusive bilag samt plancher A0.

Forslaget er udarbejdet af Team RUBOW arkitekter:
RUBOW arkitekter
Reiulf Ramstad Arkitekter
Stagis
Dines Jørgensen
Jørgen Bo Larsen
Henrik Vibskov

Forside illustration: Kig fra shelter
Forskellige landskabstyper

Indhold
Resumé
Underland

5
5

1

Vision og afsæt
Drømmen om Underland
Afsæt

6
6
8

2

Borgerne
Brugerne i dag
Fremtidens målgrupper

10
10
11

3

Fysik
Hovedgreb
Dispositionsplan
Udvikling af naturtyper
Kanter, ankomster og koblinger
Digital wayfinding
Åbningstræk
Udviklingspotentialer
Overnatning
Driftsstrategi

12
13
15
16
18
24
26
28
32
36

Formidling
Formidlingsstrategi
Visuel Identitet

40
40
46

Forretning

50

Bilag
A
B

54
54
56

Ophængningsplan plancher

58

4
5
6

UNDERLAND

TEAM RUBOW ARKITEKTER

3

RESUMÉ

Brødtekst overskrift
Brødtekst

4

RESUMÉ

Resumé
Underland

Vision og afsæt

Åbningstrækket er en event omkring tre nye fysiske nedslag

Forretning

Visionen for Underland handler om transformationen fra istids-

(Fælleshus, Varde og Rampe) omkring Flintesøen, som både

Over tid vil unikke aktiviteter kunne spire frem løftet af en strate-

landskab til fritidslandskab. Byerne vokser og gennem årene har

iscenesætter gravehistorien, de eksisterende og de nye fælles-

gisk fysisk organisering og ny organisationsmodel, der skaber

Hedeland bidraget til den udvikling gennem sine råstoffer. Vi

skaber i en kunsthappening.

robuste rammer for udviklingen af aktiviteter.

bringer nu ny kraft tilbage i området både i form af en kraft i

Et af hovedgrebene i planen handeler om at aktivere og tilgæn-

naturtyperne og en tilgængelighed til dem, men også i form af

Udviklingspotetialerne knyttes dels til eksisterende aktiviteter

geligggøre gravelandskabet som vi værdisætter som en helt

en materialegenanvendelsesstrategi, som bringer rene rensede

som kan løftes til ypperste niveau (MTB Trail og vandscene) samt

unik naturtype. Finansieringen tilvejebringes ved at retablerings-

materialer til bage til stedet. Derudover et nyt stærkt fokus på at

forslag til nye tiltag og events blandt andet fødevareproduktion,

planer for indvindingsområderne retænkes i sammenhæng med

skabe særlige oplevelser, som udvikler eksisterende og nye

cablepark, klatrecenter, styrkelse af veterantogsbanen og over-

udviklingsplanens hovedgreb og i dialog med selskaberne.

fællesskaber

natningsmuligheder i et bredt komfortspænd.

Derudover foreslår vi som et generelt koncept at prioritere rensede genbrugsmaterialer som primær ressource til etablering af

Brugerne

Mindre bygværker i træ fungerer som markører i landskabet,

tiltag og mulig indtægtskilde.

De eksisterende brugere i Hedeland opdeles i tre brugergrup-

skaber en destination for kulturinteresserede og danner ramme

En ny organisationsstruktur arbejder i partnerskaber som bidra-

per, hhv. friluftsliv, kultur og fart og spænding. De tre potentialer

om nye fællesskaber mellem brugergrupperne og et efterspurgt

ger til at booste alle aktørers potentiale bedst muligt.

løftes til egentlige oplevelseskoncepter som inden for rammer-

behov for overnatning. Overnatningsmulighederne tænkes som

Vi sorterer og prioriterer stinet og parkeringspladser, så de drif-

ne ”Tæt på naturen og på hinanden”, ”Kultur og sanselighed” og

shelters formet som vandreblokke og placeret i landskabet på

tede områder til dette minimeres. En del drift lægges over på

”Vilde venner”. Brugerne og oplevelseskoncepterne peger på

tilsvarende dramatisk vis. Hvis en kommerciel aktør viser interes-

brugerne, eksempelvis ridestier og MTB-baner.

behov for overnatningsmuligheder, servicefaciliteter og visuelle

se kunne der også indtænkes hotel evt med spa i relation til

æstetiske kvaliteter i nye tiltag.

besøgscentret for at styrke destinationen og udbuddet af kom-

En stor del af området udlægges til urørt natur, hvor man kun i

fort.

begrænset omfang vedligeholder udvalgte stier og veje og i

Fysik
Dispositionsplanen etableres på baggrund af tre hovedgreb

driftsaftaler efter naboskovprincippet. Særligt karakteristiske og
Det vildt rå og vildt rolige bliver endnu vildere og roligere.

”aktiviteter, faciliteter og fællesskaber”, ”Graveområderne som

værdifulde naturtyper holdes af græssende får.
De større nedslag til eksempelvis shelters og fysiske objekter

Formidling

tænkes finansieret af fondsmidler.

I visionen Underland forbinder vi stedets historie, industri og

Vi etablerer Mount Underland, en 70 meter høj bakketop som

Ved at udnytte undergrundens svingende næringsindhold, ter-

brug i en ny fortælling om Underland.

kan etableres af rent overskudsjord og dermed danne grundlag

rænets konturer og vandholdighed samt dyrehold strategisk,

Formidlingsstrategien tager afsæt i en brugerproces, som skal

for finansiering af elementer i de foreslåede tiltag.

udvikles et atlas af landskabstypologier og forskelligartede op-

forankre og skabe ejerskab til et samlende nyt visuelt og histo-

levelser som strukturerer området i en plejet og en naturlig del.

riefortællende formidlingskoncept. Formidlingsstrategien udpe-

Slutteligt antager vi at et øget besøgstal vil skabe større efter-

I Underland får naturen lov at blive den nye tids og Danmarks

ger også en række succeskriterier og målsætninger for strategi-

spørgsel efter eksempelvis catering og pakkeløsninger, samt

største sammenhængende urskov, og over grusgravenes magre

ens integration hos oplevelsesudbyderne.

give foreningerne bedre mulighed for at tjene penge til opgra-

ankomst” og ”Biobæltet”.

jorde og mineralsøer fyldes luften af sommerfugle og insekter.

dering og professionalisering af deres oplevelsestilbud.
Formidlingsstrategien udpeger to markeder, det regionale mar-

Planen kobler sig til omgivelserne gennem landmarks, flettede

ked og det nære udland fomidlet gennem tre oplevelseskoncep-

arealer og oplevelsesloops som binder området sammen i min-

ter ”Tæt på naturen og på hinanden”, ”Kultur og sanselighed” og

dre overskuelige ruter. Wayfinding sker både på informati-

”Vilde venner. Slutteligt formes en visuel strategi som kan samle

ons-”vandreblokke” støbt i beton på de primære ankomstområ-

brandet i en fælles grafisk ramme som fortæller om lyskegler på

der. Derudover anvises en strategi for en naturintegreret

en scene, spidse bakketoppe og fart og dynamik. Den visuelle

wayfinding i loops. Underland tilbyder også en app som kan

startegi peger også på hvordan man kan arbejde med en app

downloades og anvendes gratis.

som atlas for stedet.
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AFSÆT & VISION

1

Vision

“’Der er et sted. Som intet andet sted på jorden. Et land
fuld af undere, mystik og farer’’.

... drømmen om Underland

- Lewis Carroll, Alice i Eventyrland og Gennem spejlet.

Hedeland

Danmark fortættes stadig i byerne, som vokser udad og indtager

Vision Underland

Hedeland, som vi oplever det i dag, repræsenterer den antro-

nyt land. Det skaber en form for cyklus, som nu bringer stadigt

I visionen Underland forbinder vi stedets historie, industri og

pocæne tidsalder, menneskets tidsalder. Mennesket i vor mo-

flere mennesker tilbage til Hedeland som et magisk modstykke

brug i en ny fortælling om Underland.

derne tid har forandret jorden med en sådan kraft, at den er

til det travle byliv, hvor man kan mærke naturen og mærke krop-

sammenlignelig med forandringer, der flere gange er sket i forti-

pen. Underland skal vedblive at være den grønne ø i urbaniserin-

I Underland føres råstofferne tilbage og får nyt liv. I bygværker,

den.

gen, hvor man kan mærke suset, blive væk og fortrylles.

stier og landemærker genanvendes materialer fra byggeindustrien i en ny form og en formidling, der trækker spor tilbage i tiden

Det er menneskets brug af naturen som råstof og oplevelses-

- og frem i tiden i en bæredygtig udvikling af Underland.

landskab, som udgør stedets særlige identitet. Det handler om
kuperede underjordiske landskaber efterladt som resultat af

I Underland hersker dramatikken og kontrasterne. Underlands

grusindvinding samt et mangefacetteret selvgroet aktivitetsland-

indvindingslandskab og nye natur iscenesættes og gøres til-

skab, som i dag er foreningslivets baghave for de tre kommuner

gængelig hele døgnet, og i de graveområder, der skal retableres

Greve, Høje-Taastrup og Roskilde.

de kommende år får nuværende og nye brugergrupper de bedste rammer til at udfolde deres drømme.

I dag er Hedeland præget af stedets mange aktiviteter - omdrejningspunktet er naturen, kulturoplevelser og pladskrævende

Mindre bygværker i træ fungerer som markører i landskabet,

udendørssport dyrket af et aktivt foreningsliv. Her er plads til

skaber en destination for kulturinteresserede og danner ramme

eksperimenter, det vilde, at søge grænser, fordybe sig og forvil-

om nye fællesskaber mellem brugergrupperne og et efterspurgt

de sig.

behov for overnatning. Over tid vil unikke aktiviteter kunne spire

Det er ung jord og en ung vegetation. Her kan kontrasterne i

frem løftet af en strategisk fysisk organisering og ny organisati-

landskabet dyrkes i en grad, man ikke kan andre steder.

onsmodel, der skaber robuste rammer for udviklingen af aktiviteter.

Set i et historisk perspektiv, har Hedeland udviklet sig fra istidslandskab til fritidslandskab. I takt med industrialiseringen, drog

I Underland får naturen lov at blive den nye tids og Danmarks

mennesket fra landet mod byen. I Hedeland tog de ikke blot

største sammenhængende urskov, og over grusgravenes magre

familien og arvegodset med men også grunden. Gennem de

jorde og mineralsøer fyldes luften af sommerfugle og insekter.

seneste mange år, er undergrunden også flyttet til byen i form af
indvinding af sand og grus til betonproduktion.
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Det vildt rå og vildt rolige bliver endnu vildere og roligere.

AFSÆT & VISION

Weichsel-istiden

Landbrugslandskabet

Råstofindvinding

Slette
Fed muld

Stærkt kuperet terræn
Mager jord

Fritidslandskab

ler

mergel og grønsand

Vandflade
Mager jord

Det bløde landskab
Varierende jordtype

Fra istid til fritid
Diagram der viser essensen af landskabets udvikling
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AFSÆT & VISION

Afsæt
Naturpark?

Et sted for aktivitet
Med afsæt i Hedelands eksisterende mangefacetterede foreningsliv sammenholdt med øvrige naturparker i regionen, skal
Hedeland ikke udvikles som naturreservat. Her er der helt andre
ting på spil.
Vi værdisætter det rå gravelandskab, som kan ses som stedsspecifikt helt oppe fra en flyvemaskine, sammen med det sam-

Kommende nationalpark
Kongernes Nordsjælland

Sommerland
Sjælland

mensatte brugerlandskab - det er menneskets møde med naturen der indtil nu har formet Hedeland, og som skal forme

Dyrehaven

Geopark Odsherred

Underland i fremtiden i en bæredygtig strategi som både sikrer
økonomien, miljøet og det sociale.

Tivoli

Roskilde Fjord
Nationalpark
Skjoldungernes Land
Naturpark Åmosen

HEDELAND
Roskilde
Festival
Køge Bugt

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Ortofoto fra COWI

COWI har den fulde ophavsret til Sommer ortofotos (DDO®land). Det er kun tilladt at tage kopier eller udprinte ortofotos (DDO®land) til dit eget private brug indenfor husstanden, eller hvis din instutuion har købt brugsrettigheder hos COWI. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil
kunne retsforfølges.
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København

Cph Airport
Områdets graveområder træder karakteristisk
frem på satellitbillede

Malmø
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BORGERNE

2

Borgerne
Brugerne

Foreningslivet i Hedeland
Efterhånden som råstofindvindingen er ophørt på de forskellige
matrikler, er fritidsaktiviteter rykket ind. Det er for eksempel fællesskaber, som har haft brug for masser af plads, har manglet et
sted at larme eller som har en særlig tilknytning til naturen i området.

hverdagslivet til eksempelvis leg, løb og hundeluftning.
Foreningslivet er opstået gennem mange år, og fungerer som
mindre øde øer i det store landskab. Overordnet ser vi tre brugergrupper: Friluftsfolket, Det modne kultursegment og Dem
som elsker fart og spænding. Vi oplever at brugerne føler stort
ejerskab til og ser en masse potentiale i Hedeland. Det viser sig
både i et stort ønske om udvikling (dog primært indenfor eget

Vi ønsker at Hedeland skal udvikles til et sted, hvor naturen danner rammer om fællesskaber. Hvor I/S Hedeland assiteres i at
kunne hjælpe det eksisterende foreningsliv med at nå sit fulde
potentiale. Det handler både om udvikling af faciliteter, forretningspotentiler og den måde man kommunikerer sin aktivitet til

interesseområde) men også store forventninger til hvordan området drives og vedligeholdes.
Brugergruppernes forskellige interesser og syn på potentialerne
i Hedeland fører ind imellem til sammenstød hvor behov der
synes uforenelige skaber konflikt brugerne imellem.

omverdenen.
Vi betragter de selvgroede og lidt autonome miljøer som både
en styrke og en udfordring i udviklingen af Hedeland. Der findes
uvurdelig storytelling i samtalen med den ægte entusiast, som
tilføjer en særlig dimension til oplevelsen af en specifik aktivitet.
Foreningslivet er i dag også præget af en forventning til områdets drift og beskaffenhed, som stiller store krav og udfordrer I/S
Hedeland, som ikke har kapacitet til at detaildrifte det enorme
område.

Hedelands brugere tegnes overordnet af to grupperinger – baghavefolket og foreningslivet. Baghavefolket anvender Hedeland i

UNDERLAND

Mediekultur i Hedeland
Brugerne er særdeles aktive på de sociale medier og har både
egne foreningshjemmesider, facebooksider, samlede fora for

Brug og brugere
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Fantastisk sted! Jeg elsker at stedet er så
stort at det sjældent virker ”crowdet” og at
der er så mange forskellige steder og aktiviteter.”
Anne-Marie Waleue
Hedelands Facebookside

TEAM RUBOW ARKITEKTER

debat og idéudveksling mm. Derudover poster brugerne flittigt
deres oplevelser fra stedet på instagram. Det visuelle billede
som skabes på de sociale medier er ikke særligt stedspecifikke.

BORGERNE

100 år

Modent
kultursegment

Friluftsliv

0 år
alder

Fysik
Følelser
Forstand
Nye overlap
mellem segmenter
- nye hybride aktiviteter
- nye fællesskaber og samarbejder
- nye nedslag/events > identitet

Fart og
spænding

- nye brugergrupper
- nye oplevelser og visuel synlighed
Nedslag defineres af stedets DNA,
brugere, aktiviteter og aldersgrupper

Nu

Fremtiden

Events er katalysatorer som kan formidle stedet og tiltrække nye brugergrupper

UNDERLAND
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Fysik
Tre strategiske greb

Det er stort, det er vildt, det er råt!

Aktiviteter, faciliteter og fællesskaber
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Gravehistorien som entré

Biobælte

FYSIK

Hovedgreb
Tre strategiske greb

Aktiviteter, faciliteter og fællesskaber
Aktiviteter fordeles så området udvikles mod en tredelt karakter
med områder dedikeret til friluftsliv, kultur samt fart & spænding.
Sådan varetages hver aktivitetsgruppes interesser og konflikter
afværges.
Faciliteter til hvert område understøtter fælleskaber på tværs.
Overnatning S, M, L.

Fysik
Hedeland tegnes at tre primære brugergrupper, som fungerer
som isolerede foreninger med få fællesskaber på tværs. Vi ska-

Formidling
Stærk visuel storytelling, vandreblokkene i landskabet, en dramatisk og spændende oplevelse. Høj æstetik ”Eye candy” – noget man har lyst til at identificere sig med og vise frem på sociale
medier.

Forretning
Overnatningsmulighederne tænkes i en small, medium og large
version, som dels relaterer sig til komfortniveau og medfølgende
prisniveau for anvendelse. Kan kombineres i pakkeløsninger
med aktiviteter, forplejning, leje af udstyr osv.

ber nye muligheder for synergier og synlighed på tværs af interesser ved at placere en række overnatningssteder som kan
sætte rammen om nye fællesskaber. Derudover foreslås nye
aktiviteter, som kan tilføje oplevelser, der går på tværs af brugergrupperne i æstetiske naturintegrerede aktiviteter.

UNDERLAND
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Nærheden grønststruktur

Roskilde
grøntstruktur

Ny statsskov, Solhøj
Fælled

Biobælte

Gravehistorien som entré

Biobælte

Stedets historie skaber rammen for ankomsten til Underland.

Et nyt sammenhængende grønt bælte skaber korridorer fra Ros-

Lokale gang og cykelankomster går gennem tilgængeliggjorte

kilde, Hedehusene, Nærheden og Stærkende. Biobælte skaber

rå grusgrave. Regional ankomst med bil kobler sig på de gående

en social og biologisk sammenhæng i det åbne land. Biobæltet

og cyklendes forbindelser. Regional ankomst med tog til Hede-

giver plads til en række habitater og sætter præmisserne for

husene station har muligheden for at tage turen med veteranba-

udvikling af en værdifuld natur i Underland med enorm biodiver-

nen, der fortæller om områdets indvindingshistorie, til Rubjerg

sitet.

St., som udvikles til et centralt udgangspunkt for ture i Underland. Veteranbanens lokalstationer er knyttet til de nye oplevel-

Fysik

sesruter i Underland.

I biobæltet skabes et samlet landskabeligt greb som binder hele
området sammen fra Reerslev og Hedehusene hele vejen til

Fysik

Vindinge og Roskilde. Biobæltet bliver et samlende greb, som

Vi betragter indvindingslandskabet som en særlig karakteristisk

strækker sig på tværs af hele Underland og skaber væggene i

visuel landskabelig fortælling. Derfor anvendes de som ankom-

det store landskabsrum.

ster til området. I områderne skabes nye mere kommercielle
oplevelser, som strækker sig på tværs af brugergrupperne.

Formidling
Danner udgangspunkt for hele vores fortælling om underland
– under land – det mystiske særegne som er helt forskelligt fra
noget vi ellers kender

Forretning
Den næringsfattige jord bruges strategisk som nul-drifts-princip

UNDERLAND

TEAM RUBOW ARKITEKTER

Formidling
Geologi og topografi danner grobund for en særlig stærk biodiversitet, hvor man har udviklingstrin helt tilbage fra istidslandskabet til fuldt opvokset skov. Landskabet vil stå i kontrast til den
nyplantede skovrejsning omkring Reerslev i sin sammensatte og
vilde biodiversitet.

Forretning
Biobæltet overlades til naturskov og kræver minimal drift. Der
ingås partnerskaber med de omkringliggende bysamfund efter
naboskovprincip, der en del af lokalsamfundets lokale beboere
og interesseorganisationer er med i planlægningen, udviklingen
og forvaltningen af skovene. Udbytte er ejerskab, kvalitet, læring,
besparelser på drift og styrket naboskab. Evt. mindre potentiale
som aktivitet for naturinteresserede – mulighed for teltslagning
og overnatning i området.
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Udvikling af naturtyper
Et resultat af driftstrategien (se side 38)

Katalog over fremtidige landskabstyper
Med udgangspunkt i primærsuccesionsforløb, stedets vækstpræmisser og kombinationen af naturskov og græsning er det
forventet at området vil udvikle en række særegne biotoper, der
bibeholder og udvikler de allerede mangfoldige arter, der findes
i området i dag. Udviklingen vil primært pege i to retninger; den
næringsfattige, og den næringsrige, med interne variationer
baseret på vandmætningen.

Overdrev

Skrænter

Fede frodige flader

Mose

Naturtyper
Landskabets udvikling

Tørre og magre bakker
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Næringsfattige søer

Næringsrige søer

FYSIK

Bakkelandskabet, 1:500

Slettelandskabet 1:500

sti
sti

Græs

Bakke efter grusgrav.
middel til lav næring, godt drænet.

Hegnet område med geder der holder vegetationen nede. Forstærker
terrænet og gir visuel forbindelse
til vandet

Sø med vandplanter
langs
brinken

El, pil

Eg, birk, kirsebær

Eg, lind, bøg

Mirabelle, vildæble

Brinkvegetation

Kratvegetation
der tolererer høj
vandstand

Bakke efter grusgrav med
naturlig tilgroing.

Flade af oprindeligt terræn, der
springer i skov. Udvikles mod en
vegetationstype med eg, lind og bøg

Skovbryn med
blomstrende
træer og buske

Næringsrig sø med
vandplanter

2m
5m
10m
16m

Eg, fyr, lærk

Gravelandskabet, 1:500

sti

Fuglekirsebær, tjørn,
vildæble.

Varm tør skrænt

Orginalt terræn
Skovbryn

Grusgrav med skrænter der er
efterladt til naturlig tilgroning.

Efterladt grusbakke. Tør og varm.
Godt habitat for insekter og krybdyr

Orginalt terræn

Landskabstyper

Næringsfattig sø

Udvikling af karakteristiske landskab

UNDERLAND
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rv
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km

æ
lb

Ho

Bjerg

Vin
d

ing

Skibakke

ev

ej

Kant

Kanter, ankomster og koblinger
Wayfinding og orientering

Toppene i Underland
Wayfinding i Underland begynder allerede fra distancen, hvor to
toppe skaber effektfulde visuelle pejlemærker, som i sin forskellighed fra det omkringliggende flade landskab, pirrer nysgerrigheden og drager blikket mod Underland. Toppene mimer gravelandskabernes typologi og er placeret på to centrale
ankomststeder i området.

Ankomsten fra Øst
Fra øst markeres ankomsten i et stort samlende greb, som iscenesætter natur- og aktivitetslandskabet i et storslået panaromaview ud over sletten. Hele åbningsscenen folder sig ud med kig
til graveområdet flankeret af “Underland” ankomstskilt, amfiteartret med ny vandscene, skibakken, skoven og en nyanlagt plint
på sletten, som over årene vil blive et brugerskabt kunstværk en varde.

sætter ankomsten til stedet fra nord. Her ankommer både bilister og cyklende fra Hedehusene Station gennem et samlet
grønt bælte, som sammen med Bavnehøj tydeliggør ankomsten
og fremhæver den storslåede skala i området.

Ankomsten fra Roskilde
Ankomsten fra Roskilde, både som bilist og via den planlagte
stiforbindelse under motorvejen flankeres af en stor top på kanten af et indvindingskrater. Mount Underland. Kompositionen

UNDERLAND

skaber en foyer fra nord. Den nordlige top indgår også en kom-

informerer om ruterne i Underland. Her beskrives også hvilke

position som sammen med Erick van Egeraats karakteristiske

plejemærker man skal holde øje med på ruterne for at blive ledt

kraftvarmeværk rammer motorvejsløbet ind og markerer både

rigtigt rundt. Ved ankomststederne skal der være gratis wifi

ankomsten til Roskilde by og til Underland.

hotspots, så man også her bliver informeret om hvordan man
kan downloade en app med rutebeskrivelser, oplysninger om

Ankomsten fra Tune

plante- og dyreliv mm.

Mod Tune ligger et smukt fredet overdrev. Vi ønsker at forbinde
de grønne områder ved Tune Skole og Tunehallerne direkte med
Underland og foreslår at nedlægge den del af Rendebjergvej
som ligger mellem Roskildevej og Nordgårdsvej.

Ankomsten fra Vindinge
Vi betragter Vindinge som en lysning i skoven. Derfor binder
flere af de foreslåede loops byen sammen med Underland som
beskrevet nederst på planchen. Vindinges centrum knyttes til
Roskilde gennem Mount Underland Loopet, og skole og fritidsaktiviteter kobles til Legeloopet.

Hele sceneriet indrammes af et nyt biobælte, som også iscene-

18
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Den centrale ankomstplads
Ankommer man ad Vindingevej til parkeringspladsen ved Fem
Ege St. markeres ankomsten af en skåret skrænt med en støbt
facetteret vandreblok, som markerer endestykket. Vandreblokken har indstøbt logo og navnetræk.

Wayfinding i den lille skala
Ved hvert defineret ankomststed placeres en facetteret vandreblok støbt i beton. Stenen er præget med kort over området som

Landemerke
En ny kæmpehøj synlig fra Holbækmotorvej
gør Underland synlig i den store skala

FYSIK

UNDERLAND
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LÆRINGSLOOPET

INDUSTRILOOPET

LEGELOOPET

MOUNT UNDERLAND LOOPET

KULTURLOOPET

BAKKELOOPET

9
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Loops

Hedehusene
Trekroner
RUC

Loops
6

Nærheden

5

Roskilde

Oplevelsesloops og koblinger
Oplevelsesloopsene definerer seks ruter, der gennem landska-

Reerslev

Vindinge

bet formidler stedets historie. Fire af loopsene ligger i nærhed til

3

veteranbanens stationer, og gør det nemt at finde vej for nye
besøgende i Underland. Oplevelsesruterne suppleres af et

1

hovedstinet som skaber muligheder for variationer på ruterne

4

samt sammenbinder til de omkringliggende bysamfund.

Grafiske skår viser vej igennem landskabet

Stærkende

Online-konceptet kan sagtens efterlades derhjemme når man
beslutter sig for at tage til Underland. Ønsker man at lade land-

Vor Frue

skabet vise vejen hjælpes den besøgende på rette vej rundt på

2

ruterne. Her er grafiske betonelementer stedvist indarbejdet i
grusstiernes forløb, og dette subtile greb lægger sig tæt op af
det overordnede grafiske udtryk for stedet. Nedstøbt i disse
kantede flader er et tal, der informerer om hvilken af de 6 ruter

Tjæreby

Tune

man befinder sig på. Wayfinding bliver således ikke et fremmed
element der afviger fra landskabets rå æstetik, men snarere med
et formsprog der iscenesætter og integrerer sig i det eksisterende.

Loops og koblinger
Underland er tilgængelig fra de omkringliggende bysamfund

UNDERLAND
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Loops
Mount Underland loopet

Bakkeloopet

Legeloopet

Længde: 4,7 km
max: 60 moh
min: 36 moh

Længde: 4,8 km
max: 66 moh
min: 37 moh

Længde: 4,1 km
max: 60 moh
min: 35 moh

WC

P

P

P

WC

WC

WC

WC

P

P

P

P

P

P

P

WC

WC

P

P

WC

Til Vindinge

Til Roskilde C

Vindinge

Til skibakken
Vindinge

Til Mount Underland loopet
Til Milen
Til Tune
Til Bakkeloopet

Til Bakkeloopet

Til motocross og
Sjællandsringen

66m

60m

36m

Loop 1
4,7 km
max: 60 m
min: 36 m

Loop 1
4,7 km
max: 60 m
min: 36 m

37m

Loop 1
4,7 km
max: 60 m
min: 36 m

Loop 2
4,8 km
max: 66 m
min: 37 m

Loop 2
4,8 km
max: 66 m
min: 37 m

Loop 2
4,8 km
max: 66 m
min: 37 m

Loop 3
4,1 km
max: 60 m
min: 35 m

Loop 1
4,7 km
max: 60 m
min: 36 m

Loop 3
4,1 km
max: 60 m
min: 35 m

Loop 3
4,1 km
max: 60 m
min: 35 m

60m

35m
Loop 2
4,8 km
max: 66 m
min: 37 m

Loop 4
8,1 km
max: 58 m
min: 32 m

Loop 4
8,1 km
max: 58 m
min: 32 m

Loop 4
8,1 km
max: 58 m
min: 32 m

Landskabsoplevelser i den store skala

Et landskab i miniature

Vindinges baghave er et legeland i naturen

Mount Underland Loopet karakteriseres af en enorm skala. Her

Bakkeloopets sammensatte kuperede og småskalerede land-

På østsiden af Vindinge, der hvor man finder Hallen, Skolen og

er bjergene store, kraterne dybe, agermarkerne vidde. Loopet

skab giver en helt særlig oplevelse. Ruten karakteriseres også

Vindinge Børnehave, åbnes Underland op i et loop som inviterer

starter helt inde i hjertet af Vindinge og bygger forbindelser til

ved at ligge dybt inde i Underland, hvor landskabstyperne står i

til leg og bevægelse.

Roskilde.

større kontrast mellem den tætte skov og lysningen, og det blø-

Loopet er karakteriseret ved et, for området fladt terræn, men

Loopet udfolder gravekraterne i typologier som er med søer,

de bakkelandskabs møde med det flade produktionslandskab.

nedgange til søområder. Hele området er indenfor biobæltet,

fritlagte grave og grave på kanten af biobæltet.

Mod vest skærer loopet sig gennem Ørnemoseskåret, et tidlige-

men afgræsses omkring søerne af geder.

re indvindingsområde.
I Mount Underland er der fart på. Her kan anlægges kabelbane
til wakeboardog nyt MTB cykeltrack med fælles klubfaciliteter.

Loop 1
4,7 km
max: 60 m
min: 36 m

Loop 1
4,7 km
max: 60 m
min: 36 m
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Loop 2
4,8 km
max: 66 m
min: 37 m

Loop 2
4,8 km
max: 66 m
min: 37 m

Loop 1
4,7 km
max: 60 m
min: 36 m

Det gøres muligt at komme sikkert helt ned til vandkanten af
For at sikre den særlige oplevelse bakkernes bevægelse skaber,

Rubjerg Sø, så man kan fange småfisk og insekter med net fra

afgræsses en del af området omkring Tokhøj Mose og Langsøer-

søbredden. Ruten fortsætter langs Vindinge Langsø til til natur-

ne af geder. Området benyttes meget af ryttere, særligt i den

legepladsen og hjem igen langs marker og gennem spejdernes

sydlige del.

gård.

Loop 1
4,7 km
max: 60 m
min: 36 m
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Loop 2
4,8 km
max: 66 m
min: 37 m

Loop 2
4,8 km
max: 66 m
min: 37 m

Loop 3
4,1 km
max: 60 m
min: 35 m

Loop 4
8,1 km
max: 58 m
min: 32 m

FYSIK

Kulturloopet

Industriloopet

Læringsloopet

Længde: 8,1 km
max: 58 moh
min: 32 moh

Længde: 8 km
max: 61 moh
min: 30 moh

Længde: 5,5 km
max: 54 moh
min: 28 moh

Til Hedehusene
og Nærheden

P
Til Industriloopet
P
Til Legeloopet

P

P

P

P

WC

WC
WC WC

P
P

P

WC

P

WC WC

P

WC WC

P

P

P

Til Reerslev

P

Til Hedehusene

Til Læringsloopet

Til Industriloopet

Sti til Greve

Til Trekroner

Til Bakkeloopet

Til Stærkende

Til Kulturloopet
Vindinge

Til Tune

Til skibakken
61m

58m
32m
Loop 5
8 km
max: 61 m
min: 30 m

Loop 5
8 km
max: 61 m
min: 30 m

54m
28m

30m
Loop 5
8 km
max: 61 m
min: 30 m

Loop 6
5,5 km
max: 54 m
min: 28 m

Loop 6
5,5 km
max: 54 m
min: 28 m

Markerede loops i Underland
6 fortællinger om stedet

Loop 6
5,5 km
max: 54 m
min: 28 m

Kulturel naturvandring

En historisk vandring i industilandskabet

Læring i landskabet

Loopet ligger på kanten af biobæltet, og har således åbent sø-

En historisk vandring i industilandskabet

Skolen i Nærheden udvikles med fokus på naturvidenskab og

og sletteområde på den østlige del af ruten og går gennem

I den nordlige del af Underland fortættes industrifortællingen,

teknologi. I læringsloopet skabes adgang til Underland som

biobæltet, med dets varierende tæthed i den vestlige del.

da det er her man finder knudepunktet som forbinder graveom-

naturlaboratorium, hvor skolen kan opstille forsøg og afholde

råde, forarbejdning og by. Områdets topografi vidner om omfat-

temauger og på den måde fungere som et udvidet klasselokale.

Loopet tager udgangspunkt i Underlands hovedankomst, og

tende indvinding i denne del af Underland hvor man går på stier

I Underland kan man også bruge stedets sammensatte biologi

knytter de største kulturelle oplevelser sammen. De tæller blandt

og ser skoven vokse op i et lavereliggende indvindingskrater. I

til at undersøge de naturlige biologiske processer i eksempelvis

andet skibakken, amfiscenens nye vandscene/foyer, vinterras-

området finder man yderligere særlige naturoplevelser i orkidé-

næringsrig og næringsfattig jord.

serne, golfbanen og den nye brugerskabte kunstinstallation

skoven og omkring Rubjerg mose. Nye shelters i skoven og ved

Varden på sletten. Syd for ankomstvejen tilgængeliggøres Kul-

Rubjerg Sø.

turgraven med et rampe som skærer sig ned langs kraterets
hvide kant. Selve krateret tænkes anvendt som et fleksibelt areal

Området er kendetegnet ved at udfolde en stor del af den indu-

for kunstneriske performances.

strielle historie hvilket kan ses i form af veteranbanen som knytter sig på i den østlige del af loopet, vandring på kanten til betonfabrikkernes arealer samt nedgang til de fredede
udgravningskratere mod vest.
UNDERLAND
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Digital wayfinding
APP’ENS MENU

Utforsk Underland

a.

Besøgende i Underland har mulighed
for at hente den gratis app ned.
UNDERLAND

UNDERLAND

RUTER
FOTOS
EN MENU MED INFO/AFTRYK
FRA STEDET
(events, plantebibliotek,
istidskatalog, info om shelters
osv.)

Find dit loop

APP’ENS MENU

Besøgende i Underland har mulighed for at hente den gratis
app ned.

App’ens menu:

Indholdet her kan rumme
midlertidige tiltag og
kan skifte afhængigt af
begivenheder.

a.
APP’ENS MENU

Besøgende i Underland har mulighed
for at hente den gratis app ned.

a.

Besøgende i Underland har mulighed
for at hente den gratis app ned.

SELFIES

Når man begiver sig rundt på
opdagelse i Underland, hvad end
den står på fart og spænding eller
overnatning i det fri, er det muligt
at tilføje et lille vandmærke på sit
billede. Denne kan tilpasses i en af
logoets 6 forskellige farver. Direkte
herfra kan billedet deles på diverse
sociale kanaler.
Som en del af denne foto app vil der
automatisk tilføjes et Underlands
filter.

RUTER

UNDERLAND

EN MENU MED INFO/AFTRYK
FRA STEDET
(events, plantebibliotek,
istidskatalog, info om shelters
osv.)
Indholdet her kan rumme
midlertidige tiltag og
kan skifte afhængigt af
begivenheder.

RUTER
Loops

Dela
UNDERLAND

SELFIES
Når man begiver sig rundt på
opdagelse i Underland, hvad end
den står på fart og spænding eller
overnatning i det fri, er det muligt
at tilføje et lille vandmærke på sit
billede. Denne kan tilpasses i en af
logoets 6 forskellige farver. Direkte
herfra kan billedet deles på diverse
sociale kanaler.
Som en del af denne foto app vil der
automatisk tilføjes et Underlands
filter.

ENEn
MENU
INFO/AFTRYK
menu MED
med info/aftryk
fra stedet
FRAinfo
STEDET
(events, plantebibliotek, istidskatalog,
om shelters
(events, plantebibliotek,
osv.)
istidskatalog, info om shelters
osv.)

Dela

Dela

LO O P S

UNDERLAND

midlertidige tiltag og
kan skifte afhængigt af
begivenheder.

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Gravelandskabet
Fart & spænding
Aktivt hverdagsliv
Kulturel vandring
En runde i indistrilandskabet
Læring i landskabet

Eksemplificeret er rute 1, der ved at
trykke på ruten i menuen (b.) folder
sig ud. Først infomationer om rutens
længde og varighed (c.). Ved at swipe
eller klikke bliver ruten beskrevet (d.)
og rutens interessepunkter kommer
frem. Man kan herfra klikke på disse
punkter og hvad de kan tilbyde (e.).

SELFIES
Dela

Gravelandskabet
Fart & spænding
Aktivt hverdagsliv
Kulturel vandring
En runde i indistrilandskabet
Læring i landskabet

Eksemplificeret er rute 1, der ved at
trykke på ruten i menuen (b.) folder
sig ud. Først infomationer om rutens
længde og varighed (c.). Ved at swipe
eller klikke bliver ruten beskrevet (d.)
og rutens interessepunkter kommer
frem. Man kan herfra klikke på disse
b.
punkter og hvad de kan tilbydec.(e.).

LO O P S
Underlands 6 forskellige
bevægelsesforløb er blevet kortlagt
i app’en. Fra startmenuen (a.) klikker
man sig ind og bliver introduceret for
de 6 forskellige oplevelsesruter (b.)
hvis navne afspejler stedets særlige
karakter.

Dela
UNDERLAND

Underlands 6 forskellige
bevægelsesforløb er blevet kortlagt
i app’en. Fra startmenuen (a.) klikker
man sig ind og bliver introduceret for
de 6 forskellige oplevelsesruter (b.)
hvis navne afspejler stedets særlige
karakter.

Indholdet her kan rumme midlertidige tiltag og kan
skifte afhængigt
af rumme
begivenheder.
Indholdet
her kan

UNDERLAND

Dela
UNDERLAND

Dela
UNDERLAND

UNDERLAND

Fotos

Fotos
FOTOS
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Dela

UNDERLAND

FOTOS

Når man begiver sig rundt på
opdagelse
i Underland, hvad end
TEAM RUBOW
ARKITEKTER
den står på fart og spænding eller
overnatning i det fri, er det muligt

UNDERLAND

UNDERLAND

Dela
b.

3
1

4

1 Grave l a n d s kab e t

Gravel andskabet

Eq u is d o l u p t a t ib u s s u n t d o l u p t a t e

2 Fa rt & s p æ n d in g
3 Ak t iv t hve rd a g s l iv
4 Ku l t u re l va n d rin g

Læ n g d e: 4 , 7 km

5 En ru n d e i in dis t ril a n d s kab e t

Va rig h e d: 6 8 m in .

6 Læ rin g i l a n ds ka b et

d.

co n s e d q u e a t e mo d is q u o dit ia t e

O f fe n t l ig e t o il e t t er

velliqui as nonse quae et re non

C a be l p a rk

e o s t io s s it d it at a t u r. O v id qu e

G ru sgra ve

p l a n t a u t vo l e s s i n ie n im u s d ia .

e.

1

1

Gravel andskabe t

Gravel andskabet

WC

4

2

1 Grave l a n d s kab e t
Eq u is d o l u p t a t ib u s s u n t d o l u p t a t e

2 Fa rt & s p æ n d in g
3 Ak t iv t hve rd a g s l iv
4 Ku l t u re l va n drin g

Læ n g d e: 4 , 7 km

5 En ru n d e i in dis t ril a n d s kab e t

Va rig h e d: 6 8 m in .

6 Læ rin g i l a n ds ka b et

co n s e d q u e a t e mo d is q u o dit ia t e

O f fe n t l ig e t o il e t t er

velliqui as nonse quae et re non

C a be l p a rk

e o s t io s s it d it at a t u r. O v id qu e

G ru sgra ve

p l a n t a u t vo l e s s i n ie n im u s d ia .

Dela
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Gravel andskabe t

WC

2

Gravelands kabet

3

1
Gravelands kabet

6

5

6

5

1

UNDERLAND

UNDERLAND

1

UNDERLAND

c.

UNDERLAND

Når man begiver sig rundt på opdagelse
i Underland, hvad end den står på fart og
d.
e.
spænding
eller overnatning
i det fri, er det
muligt at tilføje et lille vandmærke på sit
billede.
i en af logoets 6
1 Denne kan tilpasses
1
forskellige farver. Direkte herfra kan billedet
deles på diverse sociale kanaler.
Som en del af denne foto app vil der
automatisk tilføjes et Underlands filter.

Dela
UNDERLAND
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UNDERLAND
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Når
Nårman
manbegiver
begiversig
sigrundt
rundtpå
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opdagelseiiUnderland,
Underland,hvad
hvadend
end
den
denstår
stårpå
påfart
fartog
ogspænding
spændingeller
eller
overnatning
overnatningiidet
detfri,
fri,er
erdet
detmuligt
muligt
at
attilføje
tilføjeet
etlille
lillevandmærke
vandmærkepå
påsit
sit
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billede.Denne
Dennekan
kantilpasses
tilpassesiien
enaf
af
logoets
logoets66forskellige
forskelligefarver.
farver.Direkte
Direkte
herfra
herfrakan
kanbilledet
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pådiverse
diverse
sociale
socialekanaler.
kanaler.
Som
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fotoapp
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automatisk
automatisktilføjes
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Underlands
filter.
filter.
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b.

c.
c.

d.
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e.
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Besøgende i Underland har mulighed for at downloade en gratis

Underlands
Underlands
66forskellige
forskellige
app, som kortlægger Underlands
seks forskellige
bevægelses-

bevægelsesforløb
bevægelsesforløber
erblevet
blevetkortlagt
kortlagt
iiapp’en.
app’en.Fra
Frastartmenuen
startmenuen(a.)
(a.)klikker
klikker
ret for seks oplevelsesloops (b.)
man
mansig
sigind
indog
ogbliver
bliverintroduceret
introduceretfor
for
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Åbningstræk
Rampen, Varden og Fælleshuset

Vi foreslår et åbningstræk som kickstarter sceneriet omkring
sletten og Flintesøen. Ved at etablere rampen til Underværket,
varden og fælleshuset som en del af åbningstrækket, stiller vi
skarpt på både industrihistorie samt eksisterende og nye fællesskaber.
På åbningsdagen vil en teatertrup som eksempelvis Københavns Internationale Teater i kreativt samarbejde med Opera
Hedeland og Henrik Vibskov, lave en vandrende performance,
som bringer Underlands kant frem. Publikum vil indgå som aktive medspillere i en scene omkring den nye varde, hvor alle har
medbragt en grundsten til fremtidens Underland. Truppen vil

Fra istid til fritid
Geologisk tidsalder vises i rampe

undersøge stedets magi igennem lyd, lys og handling

Udsigtspunkt
Iscenesætter landskabet i en ny oplevelse
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Rum til fællesskab
Fælleshus for foreninger, besøgende og drift
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Udviklingspotentialer
Sådan skabes synlig kvalitet og forandring i Underland

Underland har potentialet til at blive en helt særegen destination

som fleksibelt kunstkammer for både performances og kunstne-

afgange, men også om at opgradere trinbrædder så ankomster-

som kan appellere til andre demografiske og geografiske mål-

riske landart installationer som del af et større event.

ne udstråler større kvalitet som første indtryk af stedet.

trække denne gruppe, kræver det dog at der skabes nogle visu-

Eksempler på øvrige udviklingspotentialer

Brugerne udtrykker generelt ønske om overnatning i Underland

elle kighuller til stedet i form af dels objekter til iscenesættelse af

Ved at udnytte geder til at holde konturerne i landskabet synlige,

og muligheder for shelters i varierende komfortniveau er beskre-

landskabet og et løft af både fysiske rammer og teknisk svær-

skabes også et potentiale for at skabe lokale produkter baseret

vet på de efterfølgende sider. Man kunne også åbne op for at en

hedsgrad på aktiviteterne - kvalitet og æstetik som skaber “rea-

på gedemælk og kød. Vi foreslår at tage de lokale gårdejere i

mere kommerciel aktør kunne placere et hotel i området, even-

sons to go” i minimum national elitestandard.

dialog om mulighederne omkring dette, eventuelt i sparring

tuelt med spa eller lignende, som kunne gøre hotellet til en

med personligheder som eksempelvis de oprindelige idemænd

destination i sig selv. Hotellet kunne overtage drift/vedligehold

til Løgismose.

og service på shelters.

grupper end dem som bruger området i dag. For at kunne til-

Opgradering af eksisterende aktiviteter
Både MTB-udøverne og operaen har allerede professionelle
organisationer, som vi mener vil kunne gå i front og vise poten-

For at bringe storbyidentitet ind i stedet, kan findes en partner,

tialerne i en strategisk udvikling af stedet i en decideret destina-

som har lyst til at åbne en azurblå cablepark i helt spektakulære

tionsudvikling.

rammer. Vi udpeger en af kabelgraven i områdt mod Roskilde til

Vi foreslår at dedikere et track til MTB, som løber over store dele

formålet.

af den sydlige del af Underland. Tracket er placeret med henblik

I samme område i ”Roskildegraven” kan en tilsvarende aktør

på at skabe så udfordrende en rute som muligt, så den kan nå

gives mulighed for Danmarks største udendørs klatrecenter,

nordisk standard. Tracket skal udføres i høj æstetisk kvalitet og

hvor man ikke klatrer på greb, men på sprækker støbt i beton.

være integreret i naturen på en måde som skaber oplevelsesværdi for forbipasserende eller tilskuere.

Derudover foreslår vi at der etableres et fælleshus som over tid
kan udvides til et egentligt besøgscenter. Perspektivet er at ste-

Opera Hedeland integnes i et større kulturloop, hvor vi foreslår

det, ud over at kunne servicere områdets gæster, også skal huse

at etablere en ny foyer/vandscene, som åbner stedet op til om-

Fælleshuset placeres ved Rubjerg Station.

verdenen og giver mulighed for at afholde mere intime arrangementer. Kulturloopet går også gennem det tidligere graveområ-

Generelt ønskes veterantogsbanen styrket som en logistisk

de “Underværket” som gøres tilgængeligt i et iscenesættende

rygrad gennem området som skaber tilgængelighed for rejsen-

rampeforløb med udkigsplatforme. Underværket kan anvendes

de fra Hedehusene Station. Det handler både om hyppigere

UNDERLAND

TEAM RUBOW ARKITEKTER

Ny

fo

rb

in

de

Mount Underland
til

Ro

sk

Øde-Hastru

lse

ild

e

MTB terknikbane

pvej

nedgang

erland

Und
Mount

Skrent

loopet

område for
primærsuccession

Fugleskrænten

Mulig klatrevæg
hf. Roars grave
Næringsfattig sø

klubhus
mountain bike på kanten

terrasse

Graven på kanten

MTB klubbhus

Mulig kabelbane

Biobælte

nedgang

Søbjergvej

Forbindelse til Milen

Trappe der “gennemborer” terræn
MTB kondiloop

slynget sti

flade

Næringsfattig sø

ponton

MTB k
ondilo

op

Kabelgraven

Mulighed for kabelbane
Næringsfattig sø

udsigtsplataue

Planudsnit, wayfinding og udviklingspotentialer

t

pe

o
d lo

Mo

an
erl St
ifo
nd
U
t
rb
un

1:4000
Eksisterende skov

in

de

lse

29
til

Tu
n

e

FYSIK

9

UNDERLAND

TEAM RUBOW ARKITEKTER

FYSIK
Åbningstræk

Sted

Faciliteter

Etapeplan

t

Tilknyttede ruter

2017

Udviklingplan færdiggøres.

Rubjerg St + platform:
Fælleshus og service

Shelters og hytter:
Overnatning

Rampe:
Formidling og tilgængelighed

MTB teknikbane

NCC grusgrav

Roskilde sten og grus

2018

Udvidelse af overnatningsmulighederne

Nordvestlige grusgrav

Ørnemose grusgrav

2019

Rute 3

Rute 1

Rute 4

Rute 6 åbnes i relation til nye
Nærheden skole

NCC grusgraven gøres tilgængelig med en ny udsigtsrampe der

Opgradering af tre centrale platformer
langs veteranbane

2020-2022

Rute 5

Roskilde sten og grus’ grusgrav
Mål
Justér

gøres tilgængelig med sikring af

tilgængelig, med stiforbindelser

formidler de geologiske tidsaldre.

Indledning af strategiske samar-

Graven er omdrejningspunkt for

bejder om udvikling og drift.

kulturbegivenheder.
Overnatningsmuligheder tilbydes

Tre platformer langs veteranba-

Dialog med indvindingsselskaber

Rubjerg station får ny platform og

i form af tre shelters, placeret i

nen opgraderes.

om detaljering af reetablerings-

en servicebygning med fælleshus

hvert sit ikoniske landskab.

planer.

til foreninger, kiosk, information

Underland MTB klub har etableret

og leje af udstyr.

sig i Roskilde sten og grus grus-

Roskilde, Øde Hastrup og Milen.

Rute2

Den nordvestlige grusgrav gøres
Mål
Justér

Ny organisationsmodel.

skrænter og stiforbindelse fra

-2030

til Trekroner, Vindinge og Nærheden.

Den store success med shelters,
Mål
Justér

de etablerede stier, naturoplevelsen og samarbejdet med lokale
klubber skyder fart, og nye shel-

Flux af temporære
installationer og
events

ters bliver placeret flere steder i
Underland
Den aktive MTB klub etablerer
MTB kondiloop i Underland syd.

grav.
Rute 3 og 4 markeres.

Rute 1 og 6 markeres

Rute 5 markeres.

Rute 2 markeres.

UNDERLAND

Etapediagram
Udviklingspotentialer i Underland
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Overnatning
Overnatningsmuligheder

Der er et stærkt ønske om overnatningsmuligheder i Underland
- et ønske som går på tværs af alle brugergrupper. Formålet er
dels at få mulighed for at komme tættere på naturen, men også
at skabe muligheder for fællesskaber på tværs af interesser.
Vi har designet en differentieret strategi, som giver mulighed for
overnatning i Underland i et komfortniveau som spænder fra
primitiv til høj komfort.

Unik mulighed for friluftsliv
For dem som vil helt tæt på naturen i en rå friluftsoplevelse,
åbnes hele Underlands areal op som område for fri teltning. I
Danmark har man ikke tradition for fri teltning, og teltpladser i
det fri er oftest maskinklippede lysninger med komfort i form af
affaldsspande, toiletbygninger og bålpladser. Modellen med fri
teltning er brugt i andre lande, men findes endnu ikke i Danmark
og vil blive en unik fortælling i Underland. Nybegyndere kan leje

Mennesket i det store landskab

udstyr og telte i besøgscentret.

Overnatningsmulighederne i Underland spiller på kontrasterne. I

Iscenesættelse af naturoplevelsen

biobæltet sikres et unikt stort naturområde med en robust og
helt særlig natur. Vi inviterer ind gennem små shelters hvor man
vil opleve at være helt omsluttet af naturen.

Uanset hvordan shelterne bruges, om det er til en pause under
vandreture, til at spise madpakke, som base for dagens aktiviteter eller som overnatningssted, vil shelteret iscenesætte en udsigt, der fortæller om stedet og dets karakter. Samlet kuraterer

Lavtærskel
Organiseringen af shelterne gør friluftslivet tilgængeligt for både

de Underlands særegne og varierede landskab.

øvede friluftmennesker og alle os andre. Med det norske ordvalg
lavtærskel lægger vi op til at alle skal kunne være med i Underland . Shelters findes i flere prisklasser og kræver hverken erfaring eller udstyr. Ved at indgå i et samarbejde med Naturstyrelsen med visning af shelters på deres portal skabes synlighed i
national kontekst. Vi foreslår at placere et fælleshus, der kan
udvikle sig til et besøgscenter i relation til Rubjerg station, med
udlejning af udstyr, samt information om aktiviteter og shelters,
så tilbuddene er overskuelige.
Udsigt til gravelandskabet
Shelter på kanten af grusgrav
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Udsigt i det grønne
Shelter placeret i skov
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Shelters
Kan lejes på Naturstyrelsens hjemmeside
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Overnatning
Udformning

Vandreblokke
Som vandreblokke ligger shelterne og understreger landskabets
historie og dramatik. Placeringene udgår af landskabets præmisser, og formidler variationen af naturlige processer der er i
gang gennem forskellige stadier af succession i Underlands
biobælte. Shelters placeres i respekt for områder med høj naturværdi. Der udformes en særlig arkitektur til Underland, hvor
kvalitet, genanvendelse og robusthed er forudsætninger.

Telt

Vandreblok, erratisk blok, større eller mindre
klippeblok, der har været transporteret af gletsjereller drivis og ved isens afsmeltning er aflejret indtil
flere hundrede kilometer fra sit hjemsted
- Den Store Danske

Vandreblok
Fremmed sten efterladt af gletcher
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Placeringer i landskabstyperne

På skrænten

I skrænten

Understreger dramatikken i landskabet og iscenesætter

Som en vandreblok der er ved at erodere frem fra undergrunden

grusgraven som et smukt element.

Langs søen

På sletten

Fremhæver vandet, der er gravet frem i Underland

Definerer det originale terræn i de områder indvinding ikke har fundet sted.

UNDERLAND
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Driftsstrategi
Biologiske og rekreative værdier

Rekreative formål

I Underland udvikles naturen på biologiske og rekreative præ-

Der er et ønske om at tilgodese mere næringsfattig natur i Dan-

Gennem udviklingen af naturen i Underland skal der sikres til-

misser. Terræn og næringsforhold gør det uhensigtsmæssigt at

mark. De største trusler mod de artsrige plante- og svampesam-

gængelighed og opholdsteder for at fremme folkesundhed i

udnytte området til skovdrift. De stejle skrænter og bakker efter

fund på næringsfattig jordbund er opdyrkning af naturarealer,

kommunerne.

råstofudvindingen gør det svært at drifte en skov effektivt, og

manglende afgræsning og tilførsel af næringsstoffer. De indvin-

eftersom muldlaget er fjernet og kun en mager sand- og grus-

dingsområder, som lukker ned over de næste ti år i Hedeland, vil

jord med lidt næring ligger tilbage, er forudsætningerne for

skabe mulighed for disse næringsfattige områder. Dermed sik-

effektiv skovdrift ikke tilstede. Placeringen og størrelsen af Un-

res truede arter og biotoper, der har det svært i Danmarks inten-

derland er unik i forhold til rekreative og biologiske værdier. Som

sive landbrugslandskab.

en del af Fingerplanen og Roskildes grønne ring, omkranset af

I grusgravene findes det landskab, som er udgangspunktet for

bysamfund, er Underland et ideelt sted at dyrke rekreative og

primærsuccession. Steder for primærsuccession er i udgangs-

biologiske værdier.

punktet det rå landskab isen efterlod da den trak sig tilbage.
Resultatet er en bar bakke uden plantevækst. I Underland vil der
findes flere stadier af succession, fra de yngste grusgrave hvor vi

ikke har været gravet og der stadig findes muld. Her er der grobund for mere næringskrævende vegetation.

die
ær

af konsolideringsfasen. Derudover findes de områder hvor der

r

Re
k

leret gennem de sidste 40 år og som befinder sig i begyndelsen

rea
tiv

finder primærsuccessionen, til de områder der er blevet reetab-

Skovdrift
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Ordet succession kommer af latin successio
’indtrædelse i stedet for noget andet, efterfølgelse’,
af sub- og afledning af cedere ’bevæge sig, vige’.
- Den Store Danske

Bar bakke
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t
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Etablering og drift

Etablering
Alt areal udlægges i princippet til naturskov gennem naturlig

Geder - Natur- og oplevelsesværdi

tilgroning. Naturlig tilgroning er den billigste metode at rejse
skov på, og er allerede godt i gang mange steder i Hedeland.
Metoden giver området et naturlig “look”, der skiller sig ud fra de

1

Arealerne holdes åbne (sikrer udsigter og skaber
variation i forhold til omkringliggende naturskov)

2

På sigt skabes gode muligheder for høj floradiversitet (næringsfattigt overdrev)

3

Stor oplevelsesværdi i at iagttage gederne i kombination med mulighed for at børn kan opleve dem
på nært hold – i særlig indhegning.

4

Fremmer gravelandskabets terrænform

5

Gederne er effektive i kampen mod invasive arter
(bjørneklo, gyvel mv).

fleste andre skove i Danmark. Metoden udnytter de frøkilder der
findes i området, eller vandrer ind fra omkringliggende områder,
og artsfordelingen tilpasser sig naturlig efter landskabets lokale
vækstforhold. Lysninger og søbredder, der er vigtige at holde
åbne for at sikre særlige naturværdier og tilgængelighed, driftes
ved græsning og slåning.

Vegetationens drift
Arealerne afsat til skov driftes som urørt skov. Dette vil minimere
driftsudgifter, og frigøre midler til at vedligeholde stier og lysninger. Den naturlige skovudviklingen frigiver de økologiske processer, og vil på sigt udvikle sig til en række habitater, der er
under pres i de dyrkede skove. Vegetationen vil følge successionen, hvor artssamensætningen ændres over tid. I Hedeland er
vegetationen i forskellige stadier, fra pionerfasen til konsolideringsfasen, hvor de på sigt vil udvikle sig mod klimaksfasen,
med vegetationstypevariation der reflekterer landskabets kompleksitet med bakker, vandhuller, rige muldsletter og magre
skrænter. Driftsmidler anvendes hovedsageligt til at sikre tilgængelighed til de forskellige landskabsoplevelser i naturskoven.

Tæt på naturen
Drift af lysninger med geder skaber oplevelsesverdi.
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Stihierarki
Ved at tydeliggøre stiernes rolle gøres wayfinding nemmere og
drift reduceres til de vigtigste forbindelser.
I/S Underland drifter hovedstier, mens mere aktvitetsrettede
stinet som ridestier og MTB stier driftes af de respektive for-
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Langsøerne

privat bolig
Hovedveje
3 m grusveje

Ruter
2 m grusveje

Ør

ne

Tokshøj Mose

mo

sev
ej

Overdrev
Herredsfogedengen

P

Shelter
Sti

mo

dT
un

e

Bakkeloopet
Forbindelser
1,2 m grusveje

Trampesti
opstår af brug, bevares af brug

Lysning i biobælte
Græsning med geder 1:4 000
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Formidling
Sådan opdager verden Underland

Introduktion til brand, strategi og plan
Formålet med formidlingsstrategien er at sikre kendskab og
ejerskab til en fælles identitet, som med afsæt i Underlands
nuværende brugere kan tiltrække nye besøgende fra både Danmark og det nære udland.

Udfordringer i brandudviklingen

sker at Underland skal læne sig op ad sin fortælling om et sted

Den strategiske og visuelle branding der skabes omkring Under-

med en bred vifte af muligheder, men hvor disse muligheder

land skal være robust og synlig. Derfor er det afgørende at skabe

hver især skal løftes og blive noget ganske særligt indenfor sin

forståelse for, ejerskab til og støtte omkring en samlet brandud-

kategori. Vi skal udfordre mennesket, overvinde grænser og

vikling til gavn for både kommuner, nuværende og fremtidige

udvide horisonterne både fysisk, følelses- og forstandsmæssigt,

Identiteten skal forene sted, brugere og aktiviteter i et samlet

udbyderne og borgere/brugere. Alle parter skal kunne identifice-

sådan vil vi overbevise turister og besøgende om at man får en

brand, som forankrer Underland både i fællesskabet, i billedska-

re sig med strategien hvorfor den må afprøves gennem en dia-

unik oplevelse og fortælling med hjem fra Underland.

belsen og i forretningsøjemed med det formål at skabe bran-

logbaseret proces, hvis mål er at sikre medindflydelse og en

ding der peger tilbage på ejerkommunerne og som kan tiltræk-

bred ejerskabsfølelse. Det skal også noteres, at både kommu-

Vi vil gøre det gennem en målrettet branding som skaber fælles

ke flere købestærke turister. Målet er at skabe økonomisk

nerne, de kommercielle parter og foreningslivet arbejder med

storytelling både indadtil og ud mod omverdenen. Målet er at

grundlag for en kvalitativ videreudvikling af det eksperimente-

egne visuelle formidlingsstrategier, som skal integreres i det

skabe basis for indtjeningsmuligheder for både Fonden Under-

rende Underland.

overordnede designkoncept i en decideret co-brandingstrategi.

land, foreningslivet og de kommercielle aktører, som kan bidra-

Interessenterne

En styrkelse af Underlands brand kræver en økonomisk priorite-

Partnere

ring af kommunikationsfeltet. Vi foreslår vi at der udpeges en

Greve, Høje-Taastrup og Roskilde Kommune samt Fonden Un-

central design- og kommunikationsansvarlig, som kan styre og

Gennem formidlingsstrategien defineres tre fremtidige købe-

derland

vejlede i udviklingen af kampagner og nye tiltag. Denne kan

stærke målgrupper, som opstår som en præcisering og synergi

Udbydere

være en fast intern funktion eller placeres hos en ekstern leve-

der stiller sig på skuldrene af alle de tilbud området allerede

Fremtidige overnatningssteder, spisesteder, events/begivenhe-

randør. Det er dog vigtigt, at funktionen også kan bidrage med

rummer i dag.

der, seværdigheder, aktivitetsudbydere.

formidling/kommunikation med henblik på fundraising. Vi vur-

Formidlere

derer ikke at det er en opgave der kapacitetsmæssigt kan vareta-

Målsætninger

Internationale og landsdækkende medier, regionale og lokale

ges af Fonden Underland, dog stadig en central funktion med

- At skabe sammenhæng og samarbejde på tværs af interessen-

medier. Trykte og elektroniske medier, sociale netværk, eksper-

grene ud til alle interesenter i Underland.

ter med følgende økonomisk opbakning og prioritering.

ge til at sikre plejen og udviklingen af området som en sælig

ter, opinionsdannere, organisationer og foreninger.
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destination.

- At overbevise Underlands partnere, foreningsliv og eventuelle

Turister

Mål og succeskriterier

kommercielle aktører om at den fælles branding, storytelling og

Ferie- og turturister, forskellige præferencer, kendskab og moti-

Underland skal udvikles med udgangspunkt i at skærpe de akti-

formidling vil bidrage til en større omsætning og indtjening for

vation.

vitets- og oplevelsespotentialer, som kan blive noget helt forun-

alle aktører.

Borgere/brugere

derligt. For at bringe Underland på ”verdenskortet” skal skabes

- At skabe præcise fortællinger om Underland, som kan formid-

Borgere i nærområderne, der fungerer som ambassadører og

visuelle fortællinger som er stedbundne men, som i lige så høj

les til pressen, foreningerne, kommercielle aktører, Fonden Un-

formidlere af Underlands muligheder og koncepter.

grad peger på hvordan individet kan se sig selv i stedet. Vi øn-

derland og øvrige aktører som arbejder med formidling af desti-
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Målgruppernes Demografi

nationen.

Evalueringen kan foldes ud til også at omfatte foreningerne

- At overbevise besøgende og turister om at Underland kan

gennem en undersøgelse af hvordan de hver især har anvendt

Vi har defineret tre demografiske grupper, med udgangspunkt i

tilbyde oplevelser og aktviteter som ikke findes andre steder.

koncepterne. Evalueringen kan blandt andet undersøge i hvor

stedets potentialer og en vurdering af potentielle indtjenings-

høj grad foreninger mv. har integreret den visuelle identitet i

muligheder.

Succeskriterier

deres eget materiale.

- Samarbejde på tværs af oplevelsesudbydere, så man som be-

Børnefamilien

søgende oplever en gennemtænkt og sammenhængende ople-

Omnibusmålinger, hvor tilfældigt udvalgte borgere udspørges

Motiveres af faciliterede familieoplevelser i naturen som pen-

velse.

om deres kendskab til Underland og påvirkning af eventuelle

dant til et liv i byen. Gruppen tiltrækkes af mulighederne for selv

- Skabe synlighed omkring brandet Underland, så stedet og

kampagner, kan indikere en position i markedet og bidrage til at

at kombinere sin udeoplevelse. Fokus på læring, kompetence-

mulighederne bliver synlige for fremtidige kommercielle, formid-

skabe nye formidlingsstrategier.

og begrebsudvikling.

- At 80 procent af foreninger og øvrige aktører i Underland an-

Målgrupper for brandingen

Vennegruppen

vender det grafiske koncept i branding, på hjemmeside osv.

Markeder

Vennegruppen bruger Underland som ramme om etablerede

- At 50 procent af foreninger og øvrige aktører udbyder aktivite-

Fremtidens formidlingsmæssige målgrupper skal findes i to

lukkede fællesskaber. De dyrker fællesskabet i aktiviteterne og

ter til besøgende.

overordnede strategiske markeder; Det regionale marked og det

søger det vilde sus i maven. Gruppen går op i mad og vin og er

- Løbende og tiltagende udvikling i mængden af positiv medie-

nære internationale marked.

ekstreme i deres tilgang. Det vilde skal være rigtigt vildt maden

omtale på tv, trykte- og sociale medier

Det regionale marked dækker store dele af Sjælland, samt per-

skal være en oplevelse i sig selv, og rammen om fællesskabet

- Stigende antale besøgende og øget interesse for oplevelses-

soner med tilknytning til Underlandets lokalområde. Det er i

skal have den bedste komfort i det smukkeste landskab.

udbydere.

dette marked vi skal finde de besøgende, som kan blive ambas-

lingsmæssige og strategiske samarbejdspartnere.

sadører for den gode oplevelse i Underland. Markedet benytter

Parret

Evaluering og tilpasning af strategierne

primært Underland til endagsoplevelser og er aktive kommuni-

Parret har overskud i hverdagen både mentalt og økonomisk. De

Gennem løbende evalueringsworkshops vurderes succesraten

katører på de sociale medier.

kommer til underland for at udforske eksperimenterende kultu-

på tiltag, kampagner og generel synlighed på sociale platforme.

Det nære internationale marked dækker Norge, Sverige og Tysk-

relle, gastronomiske og sanselige oplevelser. Er optaget af den

Trafikken overvåges gennem eksempelvis infomedia/meltwater

land. Et nyt stort potentielt vækstmarked, som vil komme til Un-

gode autentiske historie som kan fortælles videre.

og google alerts

derland på ferieophold. Placering i markedet kræver veltilrette-

Evalueringen vil undersøge hvilke strategier og oplevelser der

lagte strategiske alliancer og stort fokus på gennemgående

efterspørges, så den videre kommunikations målsætninger og

co-branding.

succeskriterier kan tilpasses.
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Vilde venner
Fremtidig målgruppe

Motivation

Sådan kan oplevelsen forløbe

Vennerne har bestilt opredning med dyner hjemmefra, og kan

Forkælelse, luksus, udfordring, sport, aktivitet, sjov,

En gruppe venner mødes til brunch på Toldboden og snakken

krybe til ro efter en lang uge.

autencitet, udforske, hygge, fællesskab, leg

falder på at de også burde ses noget mere. En af dem har set de
sygeste shelters på en anden vens facebookside og tjekker med

Næste morgen starter med morgenmad og så hurtigt i tøjet,

Målgruppen er lukkede fællesskaber som er legende, grænse-

det samme, hvor billedet er taget. De finder ud af at stedet hed-

pakke bilerne og ned på kabelbanen. De poster billeder på in-

søgende og identificerer sig med en konkurrencepræget og fri

der Underland og bestiller turen på Underlands hjemmeside

stagram iført vådrgragter og brede grin med grusgraven og det

livsstil med mange valgmuligheder.Segmentet vil efterspørge

med det samme.

krystalblå hav som baggrund.

gruppen foretrækker at holde sig i sin egen gruppe, og vil ikke

Et par uger efter kommer gruppen kørende i flere biler til Under-

Efter flere timers leg, tager vennerne en pause i klubhuset og

søge fællesskaber med andre. Her er fokus på ekstremerne - i

land. De ankommer til besøgscentret og får udleveret pinkoden

snupper en sandwich og en sodavand. Efter frokost afsted mod

det vilde og larmende og det nære familiære. Hverdagen er ofte

til deres shelter, som ligger gravet ind i væggen på en grusgrav

go-cart ræs. De kører mod hinanden - og mod banerekorden

i vidensjobs så kontrasten til kroppen efterspørges.

med panoramaview til kabelbane og krystalblåt vand.

som de kan se på app’en. En af vennerne kører sig ind i top100

De downloader alle sammen Underland app’en, hvor de på et

og bliver registretet i app’en.

overnatningsmulighed med høj komfort og højt til loftet. Mål-

Aldersgruppe 25-50 år, grupper, købestærke, fra både byer og

kort kan se, hvordan man finder rundt og hvilke muligheder de

opland

har for aktiviteter. De booker også med det samme go-cart ræs

Trætte og mætte på oplevelser og fællesskab går turen tilbage

den næste eftermiddag.

mod byen.

Eksisterende aktiviteter med relevans for målgruppen

Vennerne kører afsted mod deres endelige destination. Efter at

Eventmuligheder

Sportsfiskeri, Roskilde skiklub, Knallertbaner, Naturhytte, FDM

have parkeret bilerne, smider de sportstasken over skulderen og

Under huden - natteoplevelser

Sjællandsringen, Motocrossbane, Gokartbane, Powerfitness

begiver sig afsted mod deres shelter. Det er allerede lidt mørkt,

Ultimate Challenge events

Nye aktiviteter med relevans for målgruppen

men ved hjælp af app’en og lysene fra deres mobiltelefoner,

Nak og æd

Shelters med komfort, Cablepark, MTB bane, Klatring

finder de vejen til grusgraven, som ligger 300 meter væk.

Investeringer i konceptet

Hytten er kompakt og simpelt men smagfuldt indrettet.

Selling points
Mærk suset, Kræfter og kubik, På kanten

Touch Points
Facebook, Instagram, Børsen, Computerworld, M!, Euroman

En halv time efter ankomst banker det på døren, en park ranger
stikker fire store papirsposer med gourmet burgers, fries og
kolde øl ind til vennerne. I poserne er også morgenmad til den
efterfølgende morgen.
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Kultur og sanselighed
Fremtidig målgruppe

Motivation

Sådan kan oplevelsen forløbe

Næste dag starter med en simpel men smukt anrettet morgen-

Forkælelse, nydelse, luksus, afslapning, romantik,

Det er tirsdag aften og parret er krøbet sammen i sofaen med et

tallerken efterfulgt af yoga i grusgraven. Det varme sand både

sundhed, velvære, reconnect, autencitet, nærhed, sanselighed,

godt glas vin. Over fladen runger La Sonnambula sat dramatisk

støtter og giver modstand.

nysgerrighed, lærdom, kultur, hygge

op i et storslået landskab. Musikken fortsætter. Der klippes til
bløde nystrøgne lagner, udsigt til det grønne - toner ud i sort -

Det er tid at vende tilbage hjem. Bilen pakkes og de små flasker

Målgruppen består af par som er samfundsbevidste og interes-

Speak: ”Underland - kulturoplevelser på kanten”

der blev købt på¨gården i går bliver pakket godt ind i en uldswe-

serer sig for verden, er åbne og fællesskabsorienterede. Det er

Parret booker et weekendophold på deres PC.

ather så de kan overleve hjemrejsen.

som pirres af den gode fortælling. Interesser er både kunst,

Parret kører til Underland i bil og ankommer lørdag først på for-

Eventmuligheder

kultur, samfund og sundhed.

middagen. De ankommer til besøgscentret hvor de får nøglen til

Sculptures in Nature, Performances på tværs af natur, musik,

Segmentet vil både købe billetter til events og til skræddersye-

deres værelse samt et program for deres ophold. De indlogerer

scenekunst og skulptur,

de oplevelsespakker, som giver dem oplevelser i høj kvalitet og

sig på hotel eller i et shelter med højt komfortniveau. Efter de

med høj nydelsesværdi - både i naturen, i det intellektuelle og

har pakket ud spiser de tre retters gourmetfrokost i hotellets

Touch Points

gastronomiske.

restaurant.

Facebook, Politiken, Tænk, DR, TV2, Ud&Se, Helse

Aldersgruppe 30-70 år, par, købestærke, primært fra byer både i

Efter frokost samles en gruppe i foyeren. De skal på hesteryg ud

DK, Norden og Tyskland.

og besøge en af områdets gårde, som producerer fødevarer

mennesker med mentalt og økonomisk overskud i hverdagen,

med udgangspunkt i områdets urter, bær samt kød og mælk fra

Investeringer i konceptet

Underlands geder. De køber souvenirs og gaver med hjem.

Eksisterende aktiviteter med relevans for målgruppen

De er tilbage på hotellet ved firetiden og har tid til at restituere

Rideklubber, Amfiteater, Hedeland golfklub, Islandshestecenter,

og få et varmt bad på værelset. På vej til aftenens operaforestil-

Hedeland Vinlaug, Vilde blomster, Tunestilling

ling henter de en picknik-kurv i restauranten og spiser under

Nye aktiviteter med relevans for målgruppen

åben himmel og falder i snak med andre forventningsfulde gæ-

Shelter med højt komfortniveau, hotel, spa

ster. Aftenen byder på opera i opsat i samarbejde med en anerkendt kunstner. På vejen tilbage til hotellet følger de en lille del
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Selling points

af en igangværende kunstudstilling som gennem lys og lyd

Mærk suset, Kultur på kanten, Gourmet blandt Geder

skaber helt nye stemninger i landskabet.
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Tæt på naturen og på hinanden
Fremtidig målgruppe

Motivation

kanten, simple living

brødspinde som omhyggeligt bliver snittet da de er tilbage til

Udfordring, sundhed, aktivitet, reconnect, udforske,

Sådan kan oplevelsen forløbe

hytten. Der er sørget for fiskenet, brænde til bålet og små godte-

nærhed, nysgerrighed, lærdom, hygge, fællesskab, 		

Familien Jakobsens to børn ser Anders And på Youtube mens

poser til børnene med karameller lavet på lokal gedemælk. Fa-

leg

forældrene gør morgenmaden klar, smørrer madpakker og fin-

milien hjælpes ad med at tænde op i bålet og mens dagen går

der svømmetøj frem. Alle samles om bordet. Datteren på fem

på held, samler de op på alle de spændende ting dagen har

Målgruppen motiveres af det aktivitetsbårne fællesskab som kan

siger ”se en sød hest” og peger mod iPad’en - en reklame for

budt på og ser tsuinde stjerner på himmelen.

gå på tværs af generationer. Det er en gruppe med fokus på

Underland kører over skærmen. Budskabet er god tid til det

Dagen efter splitter familien op. Den yngste datter tager med far

udfordring og læring, som søger det simple liv tæt på naturen

nære.

ud og ride på islandske heste mens den store tager med mor på

som kontrast til hverdagslivet i storbyen. Målgruppen vil både

klatrevæg. De er alle trætte da de mødes igen. De pakker sam-

søge underland for oplevelser i naturen, men vil også interesse-

Familien ankommer lørdag middag med toget til Hedehusene

re sig for stedets historie og aktiviteter. Målgruppen vil gerne

station. Det er sommer og humøret er højt. Børnene har pakket

betale for skræddersyede pakkeløsninger med eksempelvis,

lommelygter og drikkedunke i deres rygsække. Inden turen går

Eventmuligheder

soveposer, snobrødsdej og ponyridning.

mod Underland spiser familien pizza på Bellinis og køber lidt

Børnefestival Udstillinger, Under huden - natteoplevelser, Hal-

vand i Fakta.

loween, Læring i landskabet, Biologifestival, Kokkeskole for børn

De går ned til Nærheden og finder tre cykler som er booket

Touch Points

hjemmefra - den ene med anhænger. Underland app’en er alle-

Facebook, Instagram, Youtube, Information, Politiken

men og begiver sig tilbage mod byen - først på cykel og så i tog.

Aldersgruppe 30-50 år (5-30), børnefamilier og par, købestærke,
fra byen (lejlighed)

Investeringer i konceptet
• Eksisterende aktiviteter med relevans for målgruppen
Rideklubber, Hedelands veteranbane, Spejdere, Kælkebakke,

rede downloadet, så de følger Læringsloopet forbi Nærheden
Skoles udelaboratorier, bistaderne og cykler videre ned til Kulturloopet.

Minijernbane, Skov, Roskilde skiklub, Maglehøj mølle, Hedeland
Vinlaug, Naturleg og powerfitness
• Nye aktiviteter med relevans for målgruppen

I besøgscentret bliver de mødt af en medarbejder som forsyner
familien med liggeunderlag, soveposer, dolke, pandelamper,

Overnatning i simpelt shelter, lokalt producerede fødevarer -

æsker med madpakker og snobrødsdej samt kode til deres shel-

gerne cocreation, klatring

ter.

Selling points

Efter indkvartering går familien på opdagelse i området. De

Boost selvtilliden gennem samvær i naturen, Familiesamvær på

kigger på insekter, klapper gederne og finder de bedste sno-
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Visuel identitet
En samlet fortælling på tværs af aktører

Et multifaceteret logo

Farveprofil

Underlands visuelle identitet afspejler den mangfoldighed som

Med udgangspunkt i en overordnet visuel segmentanalyse, er

stedet fremadrettet vil kunne rumme. Denne alsighed er igen-

der sammensat en farveprofil, som går på tværs af de forskellige

nem analyser af de tre målgrupper blevet afspejlet i form af et

målgrupper. Ydermere afspejler grundpalettens farver stedets

logo der samler disse forskellige brugergrupper. Ved første øje-

særlige karakter – en varm grå der peger sig ind i sand, grus og

kast synes dette bomærke som en bjergkam, hvis formsprog

kalk, og en dristig turkis der mimer de unikke krystallignende

står i skarp kontrast til de bløde landskabsformer. Samtidig op-

søer, udgør blandt andet Underlands farveprofil. Stedets alsidig-

står der associationer til scenelys, bakketoppe og objekter i høj

hed og de forskellige segmenter kan illustreres igennem logoet

fart. Geometrien heri mimer det eksisterende landskab og de

og farvevalget heraf.

store grustoppe, der er særligt karakteristisk for stedet og genfortolker disse i et grafiskt, skarpt logo. Her er stedets potentiale

Font

og fremtidige pejlemærker genfortolket og iscenesat som Un-

En del af den visuelle identitet er Underlands font. Her er valgt

derlands fællesnævner. Der er blevet arbejdet med dette kante-

en font der ligger sig op af logoets formsprog med skarpe hjør-

de formsprog som en del af stedets anatomi og hovedtræk, som

ner og stor spacering, der spænder sig ud og favner ordet hori-

på forskellige måder agerer som bindeled mellem nedslags-

sontalt. Navnet på fonten er Renogare.

punkterne i området.
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Co-branding
En fælles visuel identitet

Robust grafik på tværs af medier
Underlands signaturfarver og bomærkets silhouet benyttes i al
visuel kommunikationsmateriale, både internt og eksternt. På
denne måde sikrer man en stærk visuel profil med stor genkendelighed, på tværs af diverse medier. På alle opslag på de socia-

AASSKK HHEEDDEELLAANNDD

FORSIDE
LA BOHÈME
BILLETTER
PRAKTISK
NYHEDER
TIDLIGERE
SÆSONER
OPERA
HEDELAND
FORSIDE
LA BOHÈME
BILLETTER
PRAKTISK
NYHEDER
TIDLIGERE
SÆSONER
OM OM
OPERA
HEDELAND

Motorsportens
hjemmebane
Motorsportens
hjemmebane

FORSIDEGOKART
GOKART BANESPORT
BANESPORT
RALLY
VEJSPORT
BLIV
MEDLEM
RABATAFTALER
FORSIDE
RALLY
VEJSPORT
BLIV
MEDLEM
RABATAFTALER

Klub
nyheder
Klub
nyheder

Klub
kalenderen
Klub
kalenderen

le kanaler, reklamebannere og posters figurerer Underlands font,
logo og farveprofil og der skabes en robust grafisk sammenhæng på tværs.

Underland indarbejdes i det eksisterende

KØB
KØB
BILLET
BILLET

Banesport
Klubnyt
Banesport
Klubnyt

Den grafiske profil tillægges ikke blot de nye aktiviteter og byg-

OPERA
HEDELAND
OPERA
HEDELAND
NYTNYT
Gokart
kalenderen
Gokart
kalenderen

ninger. For at danne ramme om fremtidige fællesskaber og

efternavn
efternavn
e-mail
e-mail

skabe nye forbindelser og netværk på tværs af det eksisterende
foreningsliv, foreslås en co-branding strategi. Ved at indarbejde
Underlands font, logo og farveprofil, kan der opnås et ensartet
udtryk på tværs af de eksisterende platforme – et koncept der

fornavn
fornavn

BLIVMEDLEM
MEDLEM
BLIV

NYHEDER
NYHEDER
Opera
Hedeland
afsluttet
publikumsevalueringen
af årets
Opera
Hedeland
harhar
afsluttet
publikumsevalueringen
af årets
forestilling,
Bellinis
Søvngængersken.
Resultatet
er særdeles
forestilling,
Bellinis
Søvngængersken.
Resultatet
er særdeles
positivt,
publikums
vurdering
af oplevelsen
ikke
svært
positivt,
og og
publikums
vurdering
af oplevelsen
harhar
ikke
svært
vedved
at matche
begejstrede
anmeldere.
at matche
de de
begejstrede
anmeldere.

TILMELD
TILMELD

OPERA
HEDELAND
OPERA
HEDELAND

hverken frarøver de eksisterende foreninger deres identitet, eller
pådutter disse fællesskaber en totalt makeover. I stedet kan der
ved få virkemidler skabes en sammenhæng og en visuel fællesnævner der danner ramme om alle eksisterende, nye og kommende foreninger, tiltag, arrangementer og programmer i Underland.
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U NUDNEDRELRALNADN D

FORMIDLING

ud i naturen

20. UCI Mountain bike Danish championship
#MTBworlds

opera

LAD
FAMILIEN
OP

MTB DM
Underland

LA SONNAMBULA
adam frandsen

sponsoreret af
i underland kan i

se stjernehimmelen
kramme en ged
riste skumfiduser over bål
snitte pile og bygge buer
ride på islandske heste
forcere stejle bjerge
og trille nedad dem igen
koge dine egne karameller

DCI
DGI
scott
shimano

elvino

lina johnsen
amina

scenografi af

christian lemmertz

21. september 2017
Køb dine billetter her
www.MTBunderland.dk

11., 18. og 19. august 2017
Køb dine billetter her
www.operaunderland.dk

se mere på
www.underland.dk

Fremtidig målgruppe / Tæt på naturen og på hinanden

Fremtidig målgruppe / Vilde venner

Fremtidig målgruppe / Kultur og sanselighed

Forkælelse, luksus, udfordring, sport, sundhed, aktivitet, sjov, autencitet, udforske, hygge, fællesskab, nemt, leg

afslapning, udfordring, sundhed, aktivitet, reconnect, sjov, autencitet, udforske,
nærhed, nysgerrighed, lærdom, hygge, fællesskab, leg

Forkælelse, nydelse, luksus, afslapning, romantik, sundhed, velvære, reconnect, autencitet, nærhed, sanselighed, nysgerrighed, lærdom, kultur, hygge

Målgruppen motiveres af det aktivitetsbårne fællesskab som kan gå på tværs
af generationer. Det er en gruppe med fokus på udfordring og læring, som
søger det simple liv tæt på naturen som kontrast til hverdagslivet i storbyen.
Målgruppen vil både søge underland for oplevelser i naturen, men vil også interessere sig for stedets historie og aktiviteter. Målgruppen vil gerne betale for
skræddersyede pakkeløsninger med eksempelvis, soveposer, snobrødsdej og
ponyridning.

Målgruppen er lukkede fællesskaber som er legende, grænsesøgende og
identificerer sig med en konkurrencepræget og fri livsstil med mange valgmuligheder.Segmentet vil efterspørge overnatningsmulighed med høj komfort og
højt til loftet. Målgruppen foretrækker at holde sig i sin egen gruppe, og vil ikke
søge fællesskaber med andre. Her er fokus på ekstremerne - i det vilde og larmende og det familiære intime. Hverdagen er ofte i vidensjobs så kontrasten
til kroppen efterspørges.

Målgruppen er sammensat af få men professionelle aktører. Rammerne på
stedet giver unikke muligheder for at stå på skuldrene og lære af de eksisterende kræfter i udviklingen af nye koncepter. Vi foreslår at udvide amfiscenen
med en vandscene, som kan skalere faciliteten ned til mindre produktioner.
Segmentet er motiveret af nydelse og fællesskab, og ville kunne kombinere
eksempelvis operaoplvelse med golf hvis der var overnatningsmuligheder
med tilstrækkelig god komfort.

Mediekanaler: Facebook, Instagram, Youtube, Information, Politiken

Mediekanaler: Facebook, Instagram, Børsen, Computerworld, M!

Mediekanaler: Facebook, Politiken, Tænk, DR, TV2, Ud&Se
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Forretning
Organisationsmodel

Det forpligter at lave en udviklingsplan med langsigtede mål.

hovedstier vi anser for overflødige, fordi de enten er blinde eller

opstarte fondsansøgninger og samarbejder, når de ser mulighe-

Over tid vil unikke aktiviteter kunne spire frem, løftet af en strate-

løber tæt parallelt med andre stier. Således vil udgifterne til drift

derne er der.

gisk fysisk organisering og ny organisationsmodel, der skaber

af stier ikke stige men udbuddet vil være mere varieret og invite-

robuste rammer for udviklingen af aktiviteter. En ny organisati-

re flere brugergrupper ind.

onsmodel og samarbejder, der fokuserer på at fremme en bor-

Vi foreslår desuden at klubber og foreninger tager større del i
driften af de aktiviteter de benytter i Underland, som eksisteren-

gerkultur med rettigheder og pligter, frem for en brugermentali-

Underlands rekreative område vokser i takt med at indvindingen

de ridestier og nye MTB tracks. Vi ser også muligheder for at de

tet, og en forretningsstrategi der understøtter fremtidens

afsluttes. Vi har udpeget et stort sammenhængende biobælte,

nærliggende bysamfund danner borgerforeninger eller laug, der

ambassadører for Underlandet, kickstarter nye begivenheder

der udvikler sig uden drift til en urørt skov, unik i Danmark af sin

organiserer Naboskovinitiativet, hvor stier og lysninger i biobæl-

med gode rammer for initiativer og midlertidighed der på sigt

størrelse, med høj naturværdi og biodiversitet. Særlige landska-

tet ryddes og holdes tilgængelige.

tiltrækker kommercielle aktører, alt sammen inden for udvik-

belige træk i biobæltet, som området ved Gasbjerget, driftes

lingsplanens mål.

med geder af et laug på tilstrækkelig store arealer at det har en
selvbærende økonomi efter erfaringer fra andre steder i landet

Finansiering af nye anlæg og deres driftsomkostninger

Underlands værdi ift sundhed, sociale fællesskaber, turisme og tilflytning til kommunerne.

som fx naturpleje på Bornholm. Dermed reduceres den nuvæ-

Underland rummer med sin bynære placering et stort potentiale

rende drift på stier og græsslåning, der øger mulighederne for

for at styrke folkesundheden i alle tre kommuner. Synlighed og

Med forslagets tre hovedgreb fokuseres der på en række strate-

investeringer i og drift af fælleshus og shelters.

attraktive let tilgængelige cykelruter fra byerne vil understøtte et

giske indsatser der synliggør Underland, mobiliserer de nuvæ-

øget brug i et aktivt hverdagsliv. Gode rammer for aktiviteternes

rende brugergrupper og tiltrækker en bredere målgruppe, og

Etablering af de nye overnatningsmuligheder, fælleshus og

udviklingsmuligheder i en ny organisationsmodel og adgang til

der driftsmidler og investeringer prioriteres.

servicefaciliteter vurderer vi skal finansieres med eksterne midler

et fælleshus vil øge de sociale fællesskaber på tværs af kommu-

via samarbejder med fonde og de tre kommuner.

negrænserne. Med det norske ordvalg lavtærskel lægger vi op til

Nye ankomster, tilgængelighed til og formidling af graveland-

at alle skal kunne være med i Underland, hvor erfaring eller udstyr ikke er forudsætninger for at kunne gå på opdagelse.

vindingsområder. I dialog med indvindingsselskaberne og myn-

Foreninger og klubber kan bidrage til Underlands økonomi og udvikling

digheder kan reetableringsplanerne bearbejdes, så de følger

Vi ser de aktive foreninger og klubber som en vigtig medspiller i

Erfaringer fra de norske turistveje viser at en iscenesættelse af

udviklingsplanens mål og finansiering findes i selskabernes

udviklingen af Underland. Gennem organisationsmodellen ska-

stedspecifikke landskaber med en særegen arkitektur har skabt

reetableringspligt.

bes gode rammer for initiativer og samarbejdersaftaler, vil de

flere besøgende og omtale, og påvirket lokaløkonomien med en

skab har vi i forslaget koncentreret omkring de nuværende ind-

organiserede grupper blomstre endnu mere og se muligheden

øget omsætning i butikker, serviceerhverv og overnatning. På

Målet er at Fonden Underlands investeringer og drift balancerer

for at løfte barren endnu højere. Ved at udpege zonerne natur,

tilsvarende vis skal de nye tilgængelighedsgreb og bygværker til

på et tilsvarende niveau som i dag. I forslaget udpeges en række

kultur og fart i udviklingsplanen, kan dialogen om udvidelser og

fællesfaciliteter og overnatning udformes med en høj kvalitet,

nye og tematiserede sti-loops. Samtidig foreslå vi at nedlægge

nye tiltag nemt foregå og brugergrupperne får motiv til selv at

der tiltrækker besøgende på regionalt plan.
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Etablering af projekter
Organisationsstruktur - Actor netværk
Kr
Kr
Kr

Driftsekretariatet

Indtægter
Turisme
Årsafgift
Husleje
Genanvendelse
Årlig støtte fra ejerne
Begivenheder

Fonden Underland
Rådgivende panel

Ejerne:

Fonde

Greve kommune
Høje Taastrup kommune
Roskilde kommune
Bestyrelsen IS Underland
Står for strategisk udvikling og
varetager Underlands udviklingsplan

Etablering og udvikling af specialicerede projekter:

Aktørene får påvirkningskraft og ansvar, og der sker
en holdningsændring fra
bruger til borger.

Overnatning, MTB tæknisk anlæg, Kabelbane, ridestier, klatrevæg, events med
mer

Danmarks Motor Union

Dansk cykelunion

Dansk mountainbike klub

Dansk rideforbund

Interesseorganisationer

Interessentdrevne specialudvalg

Kr
Kr
Kr

Brugerpanel

Borgerforeninger

Mountainbike
Rideklubberne
Golfklubben
Opera Hedeland
Motocrossklubben
Hedeland skiklub
Veteranbanen
...

Vindinge
Tune
Hedehusene
Vor Frue
Nærheden
Reerslev
Stærkende
Roskilde
Trekroner

Eksterne og
kommercielle aktører
Indvindingsselskaber
Råstof aktør (RGS90)
Hotel og vandrehjem
Kiosk
Eventbureau
Roskilde Universitet
Københavns Universitet
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fortsat

Omtalen vil sprede sig som ringe i vandet. Vi lægger op til at

kilde, der vil kunne bidrage signifikant til finansiering af eksem-

derland. Drift og vedligehold skal være selvbærende. Udbuddet

starte i det små. Lad business vokse frem og skalere det forsig-

pelvis shelters, wayfinding, sikring og tilgængeliggørelse af

udbygges med catering og pakkeløsninger og på sigt med flere

tigt op.

graveområder mv. Princippet er velkendt og anvendes mange

typer med forskellig tilgængelighed og komfort. Vi ser mulighe-

andre steder. Den eksakte indtægt afhænger af den konkrete

derne for at overnatning over tid kan udvikles i small-medi-

markedsværdi for renjordsmodtagelse.

um-large udgaver fra bivuakkarakter, til hytte til hotel over tid

Det afgørende er at Underland fastholdes som den grønne attraktive ø med nem tilgængelighed, mens byerne vokser omkring. Dets attraktion som destination for eksperimenterende

med inspiration fra amerikanske nationalparker.
Vi foreslår ligeledes at der anvendes rene sanerede byggemate-

udeoplevelser og baghave for foreningslivet vil gøre de tre kom-

rialer både til wayfinding på oplevelsesruterne, tilgængeligheds-

Med den nye organisationsmodel skabes nye rammer for udvik-

muner attraktive som tilflytningskommune for børnefamilier og

elementer og støbte kanter i de tidligere indvindingsområder

lingsmuligheder båret af klubbernes ambitioner. Unikke aktivite-

ældre.

samt i shelters. Betonobjekter til wayfinding og støbte beton-

ter som Nordens vildeste MTB-bane til turneringer kan udvikles i

kanter/vægge kan enten udføres som opskårne og tilpassede

et samarbejde mellem Danmarks Cykle Union, Dansk Mountain-

I vores dialog med ejendomsmægleren for Nærheden danner

bygningsdele eller støbes med nedknust beton som tilslag. I

bike klub og de lokale MBT-foreningerne cykelunion. Andre ma-

der sig et tydeligt billede: 50% af tilflyttere er børnefamilier og

shelters kan anvendes både genanvendt beton, træ og glas,

giske og pladskrævende aktiviteter som Danmarks højeste klat-

50% er enlige pensionister. 50% kommer fra nærområdet og

gerne fra nærliggende nedrivningsprojekter.

revæg og krystalsøens kablepark ser vi drevet af kommercielle

50% fra København. De ældre søger fællesskabet og børnefami-

aktører af hensyn til sikkerhed, professionel bemanding og start-

lien søger det gode børneliv med adgang til natur og en god

Vi foreslår at inddrage en leverandør (eksempelvis RGS90) i det

skole.

videre arbejde med mere præcis validering af de økonomiske
modeller i materialegenanvendelsesstrategien.

Underlands forretningspotentiale for virksomheder
Materialegenanvendelse

Oplevelsesøkonomi

I udviklingen af Underland foreslår vi at fuldende ressourcecy-

Vi lægger op til en strategi hvor nye aktiviteter søsættes og te-

klussen ved at bringe materialer fra byggeindustrien tilbage til

stes og eksisterende aktiviteter kan rendyrkes båret af forenings-

stedet i en ny raffineret form, som tilføjer nye kvaliteter til stedet

livets interesser.

– dette både i form af overskudsjord og gennem genanvendelse
af sanerede rene byggematerialer.

Med nye overnatningsmuligheder inviteres en kommerciel aktør
ind i Underland, der varetager booking og drift. Vi foreslår at
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Toppene, som skaber wayfinding i den store skala, tænkes op-

shelters ejes og finansieres af Fonden Underland via eksterne

ført i tilkørt ren overskudsjord, som udgør en konkret indtægts-

fondssamarbejder, som en vigtig del af en synliggørelse af Un-
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Fra projekt til værdiskabelse
Projekters potentielle økonomiske impact

Markedsføringspartnere

Visit Denmark

+
WWW.naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/overnatning/shelters/

Realdania
Organiserer de lokale
aktiviteter som tilbud

Fonde

Eksisterende

Fonden
Underland

Kr
Kr
Kr

Ejere

Ridning

Ski

Golf

Muligheder

Opera

+

MTB

Idéer til nye
projekter

Cabel bane ...

Roskilde Kommune

Høje Taastrup Kommune

Projekt
Brugeraktivitet

Greve Kommune

Attraktivt levested - tilflyttere
- øgede skatteindtægter

Påvirkning på
lokaløkonomien

Attraktiv
Destination
Oplevelsesøkonomi
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Bilag A

Specialiseret
Alene
Lokale borgere
Unge

Leisure aktivitet
Par/familie
Regionalt
Familie/forældre

Folkelig

Analyse af brugerne

BRUGERGRUPPE: FRILUFTSLIV
Den mest udbredte og brede aktivitet, fra familier til
ældre, primært lokale. Generelt og folkeligt.
Konkrete aktiviteter og seværdigheder
- Rideklubber
- Sportsfiskersammenslutningen
- Spejdere
- Skov
- Råstofstenen
- Islandshestecenter
- Hedeland Vinlaug
- Arboret (træsamling)
- Pomet (frugttræssamling)
- Naturhytte
- Vilde blomster
- Biogasanlæg
- Tunestilling
- Hundeskov
- Motionsløb
- Naturleg og powerfitness
Potentialer
Hvilket friluftsliv kan være relevant for specialister og
hvordan tiltrækker vi regionalt og nationalt?
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Generalist
Mange/gruppe
DK + Udland
Ældre
Elitær

BILAG A

Specialiseret
Alene

Leisure aktivitet
Par/familie

Lokale borgere
Unge

Regionalt
Familie/forældre

Folkelig

Generalist
Mange/gruppe
DK + Udland

Specialiseret

Leisure aktivitet

Alene

Par/familie

Lokale borgere

Ældre

Unge

Elitær

Folkelig

Generalist
Mange/gruppe

Regionalt

DK + Udland

Familie/forældre

BRUGERGRUPPE: SPÆNDING & FART

BRUGERGRUPPE: KUNST & KULTUR

Høj grad af specialisering og dedikation. Udstyr/

Elitær og lille udbredelse, primært for ældre - mang-

anskaffelse, både lokalt og regionalt, med unge og

ler noget for unge, lokale og mere folkeligt/åbent for

midaldrene brugere.

alle

Konkrete aktiviteter og seværdigheder

Konkrete aktiviteter og seværdigheder

- Knallertbaner

- Rideklubber

- Naturhytte

- Hedelands veteranbane

- FDM Sjællandsringen

- Skov

- Motocrossbane

- Amfiteater

- Gokartbane

- Islandshestecenter

- Naturleg og powerfitness

- Maglehøj mølle

Ældre
Elitær

- Hedeland Vinlaug
Potentialer

- Vilde blomster

Hvordan får generalister adgang og hvordan skaber
vi en mere generel appel?

Potentialer
Adgang for alle, aktivitet og værdi for lokale og
unge.
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BILAG B

Bilag B
Registreringer
Fra Hedehusene og
tog

P

Nye forbindelser
Eksisterende
god forbindelse

P

P

Fra Roskilde

P
P

P

P

P
P

P
P

I/S Hedeland

Styrket forbindelse
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P

P
P

Fra Greve og motorvejen

P
P

Privat

Tilgængelighed

Hovedveje og parkering

Ingå nye aftaler med grundejere og prioritere opkøb af centrale

Parkering i punkter hvor hovedveje og stinet krydser, giver god tilgengelighed til hele

ejendommer for at styrke tilgengeligheden internt samt invitere

området. Med nærhedsprincip er der aldrig for langt til oplevelserne i Underland
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BILAG B

Nærigsrig rekreativ
Nærigsrig isoleret
Næringsfattig rekreativ
Næringsfattig isoleret

Søer
Planen skaber plads for interaktion med de næringsfattige og næringsrige søer, samtdig som nogen legges mer eller mindre utilgengeligt, for at naturen skal få ro.
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Ophængningsplan

Planche 1
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Planche 2

Planche 3

Planche 4

Planche 5
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UNDERLAND

