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stRAtEgI - EN RoBust lANDskABsplAN

1) Robust plantevalg

2) Understøttende beplantning og terræn

3) Fremtidssikret planteprincip

(flere arter og forskudte rækker)

åbEn arEna og målfEltEt
åben arena betegner roskildes grønne event-
område, også kendt som dyrskuepladsen og 
festivalpladsen. pladsen som tidligere har væ-
ret aflukket, åbnes nu op for offentligheden og 
bliver roskildes nye fælled, et rekreativt grønt 
område, til glæde for borgere og gæster i milen, 
såvel som besøgende af roskilde dyrskue og 
roskilde festival, der intensivt optager land-
skabet i korte perioder af året.

Øst for åben arena ligger ’målfeltet’, et nyt 
idrætsanlæg der tilbyder idrætslivet nye facili-
teter i form af boldbaner og et klubhus. En læ-
skabende beplantning i form af levende hegn, 
nuancher og farver, skal sikre et behageligt 
klima omkring banerne og samtidig være et be-
søg værd for gæster af åben arena.
Området skal være fleksibelt og fungerer som 
supplerende serviceareal for roskilde dyrskue 
og roskilde festival. 

bEplantnIngEn I dag
Beplantningen er mærket af hård trafik, logi-
stik, serviceydelser og store koncentrationer af 
mennesker.

beplantningen omkring selve åben arena be-
står primært af rødeg, spidsløn, birk, poppel,  
tjørn, fuglekirsebær og kastanje.

flere af de gamle træer er usunde og under 
nedbrydning med en vurderet levetid på max 10 
år. dette gælder blandt andet de store kastan-
jetræer og spidslønen langs staldende, samt 
lindetræerne ved hovedindgangen. alle store 
markante træer, hvis størrelse, signatur og al-
der er et tab for det grønne åben arena.

randbeplantningen for åben arena og målfel-
tet er i dag tæt og uigennemsigtig. dette be-
vares i områder hvor støj fra motorvej og jern-
bane ønskes hindret eller hvor hensyn bør tages 
til naboer bl.a. omkring boldbanerne. randbe-
plantning i zoner hvor stor bevægelse finder 
sted, forbedres ved rydning af vegetation og 
opstamning, således at beplantningen bliver 
åben og mere tilgængelig i hverdagen.

VÆrdI - nYttE og HErlIgHEd
den nye beplantning på åben arena og målfel-
tet skal være robust, selvregulerende og gøre 
nytte på pladsen.

Hvor vand ophobes, urin kvæler træer og græs-
ser og lus indtager specifikke træarter, skal 
beplantningen som hele, selv være i stand til 
at tilpasse sig, forbedre den jord de lever i og 
overleve sygdomme ved stor artsrigdom og 
øget biodiversitet. 

træer skal ikke kun være robuste, de skal også 
give noget tilbage til naturen. En øget biodiver-
sitet er også habitat for vildt, fugle og insek-
ter, en kvalitet der på samme tid er til glæde 
for mennesker. langs den nye beplantning kan 
man gå på opdagelse, opleve fugle, dufte blom-
ster og mærke årstiden. 

den nye beplantning skal forbedre mikroklima-
et på stedet, hvor der i perioder er meget vind-
blæst eller lange varme solskinstimer.
træerne skal skabe læ og give gode opholds-
muligheder i skyggen, til glæde for gæster un-
der events og i hverdagen.

IdEntItEt - sIgnatur og orIEntErIng
beplantningen for åben arena og målfeltet 
skal være identitetsskabende, en signatur der 
er let at orientere sig efter, mødes ved og finde 
tilbage til.
beplantningen skal skabe de nye rammer for et 
nyt grønt eventområde. 

stratEgI
En robust landskabsstrategi skal sikre den nye 
beplantning på åben arena og målfeltet. 

strategien tager udgangspunkt i tre principper 
som skal sikre kvaliteten er træerne, således at 
træernes mulighed for overlevelse er optimal 
og således at udtynding, trædød og plantning 
er mulig i en fremtidig planlægning.
de tre principper er:

1.Robust plantevalg
2.Understøttende beplantning og terræn
3.Fremtidssikret planteprincip
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= STØRRE TAB NÅR ET TRÆ DØR

EN ART I EN RÆKKE

= MINDRE TAB NÅR ET TRÆ DØR

FLERE ARTER I FORSKUDTE RÆKKER

1. PIONER
ROBUST LIVCYKLUS

HÅRDFØRE PLANTER HYPPIG STÆVNING & STYNINGLET SPREDNING, NATURLIG SUCCESSION KVÆLSTOFFIKSERINGHURTIGT VOKSENDE

N

1. PIONER
ROBUST LIVCYKLUS

HÅRDFØRE PLANTER HYPPIG STÆVNING & STYNINGLET SPREDNING, NATURLIG SUCCESSION KVÆLSTOFFIKSERINGHURTIGT VOKSENDE

N

1) Robust plantevalg

2) Understøttende beplantning og terræn

3) Fremtidssikret planteprincip (Flere arter og forskudte rækker)

2. STØTTENDE STRATEGIER
DER UNDERSTØTTER BEPLANTNINGER

TERRÆN BUNDDÆKKEPLANTER RESISTENTEPLANTERTÆTTE GRUPPER GRUPPER MED VISUEL FORBINDELSE

1.robust plantEValg
der vælges robuste træarter der er hårdføre, 
som tåler vind og vejr, svære jordforhold og in-
tensiv brug af miljøet de lever i. det er netop 
nødvendigt for en god begyndelse på åben 
arena og målfeltet, hvor ny trævækst skal tri-
ves og tåle omskiftelig brug gennem året. 

udvalgte træarter er hurtigvoksende, nogle 
arter er sågar grådige og bliver hurtigt meget 
højere en almindeligt voksende træer.
Enkelte arten vil spredes let og vil i vildt vok-
sende områder let spredes ved naturlig succes-
sion.

særlige arter tåler desuden hyppig stævning og 
styning, en metode til at påvirke træets vækst 
og udtryk, og hvor en foryngelse ved stævning 
kan give en plantning nyt liv.

mange robuste arter vil i samspil med særlige 
mikroorganismer forbedre jordforholdende, 
bland andet ved kvælstoffiksering, en nødven-
dighed på åben arena, hvor menneskelig urin er 
en udfordring for beplantningen. arter som er 
særligt gode til kvælstoffiksering tilhører ærte-
blomstfamilien. 

2. undErstØttEndE bEplantnIng og tEr-
rÆn 
beplantning og terræn skal være rumskabende 
og understøtte trævalg, således at beplantning 
ikke ødelægges ved intensiv brug af pladsen.

tætte trægrupper vil naturligt være beskyttet, 
med eller uden hegn, da passage ikke er mulig.

Hvor der er opstammede træer, åbent med kig 

igennem, kan høje græsser hindre gennemgå-
ende passage, en løsning der er hensigtsmæs-
sig i periferien, hvor indkig ønskes men adgang 
skal hindres.

I de åbne arealer, hvor det er naturligt at ophol-
de sig under trækroner og trafik er muligt, vil 
et hævet terræn naturligt beskytte træer mod 
påkørsel. terrænet vil på samme tid skabe rum 
og danne en zone der invitere til ophold.
 
3.frEmtIdssIkrEt plantEprInCIp
princippet for udplantning af træer på åben 
arena og målfeltet er at plante i forskudte 
rækker, med stor artsrigdom, så eventuelt tab 
af træer minimeres og nye træer er mulige at 
tilføre. 

Variation i beplantningen er en styrke, et prin-
cip der kan udvikles over tid, modsat en lineær, 
uniform beplantning, hvor et manglende træ 
synes som et større tab og hvor en ensartet 
træsamling er mere skrøbelig for sygdom.    

fordelingen skal derfor fremstå ’tilfældig’, 
med stor artsdiversitet, således at gentagende 
mønstre og ensartede samlinger aldrig fore-
kommer.

metoden anvendes på alle træsamlinger: høj-
stammede trærækker langs gader, trægrupper, 
levende hegn, søjletræer og stambuske, samt 
tilfælde hvor beplantninger er blevet skadet.

DE 3 tRIN
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BYggEfEltER og BElYsNINg

Ny Kamstrupsti

Priess LED alu round armatur,

Touche mast

Byggefelt
Midlertidig scene
Eksisterende bebyggelse

BELYSNINGBYGGEFELTER

der anvendes en mast der er beklædt med sol-
celler, der kan producerer strøm til dagtimerne, 
ved et batteri.

batteriet er placeret i et fundament, der lag-
rer strøm til nattetimerne. om aftenen bliver 
strømmen brugt i lamperne til belysning af 
kampstrup sti.

masten er for nyligt etableret ved en af ad-
gangsvejene til åben arena.
de anvendte lamper er med lEd-lyskilder, som 
er meget energieffektive.

masterne placeres langs kampstrupsti med en 
afstand på 25m.
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DElomRÅDER

1.tEmpElpladsEn 
ophold, afslapning og fordybelse 
1a. søjlehallen, rækker af søjletræer 
1b. tempelhaven, samling af træer, bl.a. tem-
peltræer/ginkgo biloba

2.fuglElInIEn
ny beplantning mellem milen og åben arena 
med plads til boder. 
2a. spiselige træer og buske for fugle 
2b. Hårdføre græsser, kvælstofbindende arter 
som tåler nedtrædning. 
2c. den røde park, samling af træer i røde nu-
ancer. 
2d. spiselige træer og buske for fugle 
2e. Grøn opholdsflade med græsser i kanten.
2f. blomsterlunden. blomstrende og duftende 
træsamling.

3.lYdpladsEn 
3a. mindelunden, eksisterende birketræer. 
3b. træsamling der hvisler i vinden og skaber 
lyd på lydpladsen.

4.lØVtagEt. 
Eksisterende lindetræer stynes eller erstattes 
med ny samling af lindetræer der skaber tag 
over ankomstpladsen.
4a. Eksisterende egetræer bevares

Udtyding og opstamning af eksisterende beplantningEksisterende tæt beplantning 

5.HaVEn
arboret med samling af planter der er tolerante 
for vandpåvirkede miljøer kombineres med ek-
sisterende træsamling.
Regnvand fra området afledes til sø. 
5a. Regnvand fra Pionerbyen afledes til sø.

6.undEr EgEnE 
ophold under trækroner. samling af egetræer.

7.baZar 
plads til boder - 6m dybde fra vej
7a. den røde bazar, samling af træer der har rødt 
løv, blomster, bær  eller bliver røde i efteråret.
7b. den gyldne bazar. samling af træer der har 
gult løv, blomster, bær eller bliver gule i efter-
året.
7c. sølvbazaren. samling af træer i sølv nuan-
cer.

8.pIonErbYEn (den urbane zone) 
Variation over pionertræer i nuancerne grøn, 
hvid, grå og sølv 
8a. samling af gule løvfældende træer 
8b. multifarvet arboret, samling af træer i 
mangfoldige farver og nuancer.

9.pInEt. 
samling af fyrretræer
9a. klubhus. terræn til leg og ophold, samt 
grillområde.

10.farVEpalEttEn. 
lægivende beplantning langs boldbaner. Varia-
tion i træbælte. trærækker der varierer i nuan-
cer og transparens.

11. tHE sIlVEr lInIng. 
samling af buske og træer i nuancerne grå og 
sølv. 

12. arborEtEt mIlEn
planlagt i 2014
arboretet anlægges øst for stien, således at 
passagen har kig ud over milen.

13. trInbrÆttEt
udtynding i eksisterende beplantning med op-
stamning.

14. EksIstErEndE trÆbÆltE
Ydtynding i eksisterende træsamling, fri pas-
sage mellem milen og åben arena

15. kamstrup HEgn
levende hegn som markering af det historiske 
spor kamspstrup kirkesti.
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EtApER

I takt med at området udvikles og eksisterende 
træer udfases med ny beplantning, foreslås en 
strategi der tilgodeser hverdagen og fra dag ét 
gør opmærksom på at åben arena er tilgænge-
lig, åben for roskilde by og besøgende af ros-
kilde mile.

EtapE 1
the silver lining er en vigtig indikator, en signa-
tur for åbningen af åben arena.

Haven og pinetet, er attraktioner der gør det 
oplevelsesrigt at besøge åben arena og muligt 
at gøre ophold på stedet.

Den gyldne bazar, Den røde bazar, The Silver Lining, farvepalletten

Haven og Pinetet
Lydaksen, Pionerbyen, De gule pionere, Den røde park og FuglelinienSøjlehallen, Tempelhaven, Blomsterlunden, Løvtaget og Sølvbazaren

FASE1 - 0 - 5 år FASE3 - TILVALG I TAKT MED UDVIKLING AF PLADSEN FASE2 - 5 - 10 år

den gyldne bazar og den røde bazar er centrale 
forbindelser der knytter området sammen på 
langs og på tværs.  

under Egene, i hjertet af åben arena, skal ek-
sisterende nedbrudt beplantning udfases med 
en ny stærk træsamling af Egetræer.

farvepaletten mod øst, danner ramme om det 
nye idrætsanlæg - et besøg værd ved sine far-
venuancer og unikke efterårstoner.

EtapE 2
”periferien” udvikles og åben arena vokser på  
oplevelser.

sølvbazaren er en central forbindelser der bin-
der området sammen på langs.  

søjlehallen, tempelhaven og blomsterlunden, 
trækker gæster mod vest.

løvtaget etableres hvis eksisterende linde-
træer ikke står til at bevares.

EtapE 3
særlige rumlige karakteristika tilføres åben 
arena i takt med at pladsen udvides og ny be-
byggelse kommer til.

lydaksen er en central forbindelser der binder 
området sammen på tværs  

fuglelinien og pionerbyen er to store hovedrum 
der binder åben arena sammen på langs og på 
tværs.

de to rum har deres helt egen særlige karakter, 
og er identitetsgivende for hele pladsen.

fuglelinien og pionerbyen planlægges i tæt dia-
log med roskilde dyrskue og roskilde festival.

de gule pionere er endnu et landmark der kan 
opleves i pionerbyen. mens den rødepark ind-
skriver sig i den eksisterende beplantning der 
ligger langs milen.  
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vej, 6m

dybde til boder, 6m

2 trærækker langs
eksisterende bebyggelse

REGNVAND

3 trærækker, 3,6m

1,8 1,8 1,8 1,86 6 6

3m

1m

6m

9m

BEplANtNINg - DEN gYlDNE BAZAR

 

En oplevelse at passere og en gade med plads til langsgående boder.

Gaden adskiller sig med sin gyldne træsamling, ved træets bark, løv, 

blomster og bær der variere i gule nuancer gennem sæsonen. 

- en unik signatur som binder området sammen på langs.

”

HØJSTAMMEDE TRÆER

Gade- og vejtræer betegner den del af træsortimentet, 

der har en vækstform og vækstkraft, der muliggør 

løbende opstamning til 4,5 m.

Højstammede træer har en jævnt afsmalnende 

stamme, der er ret i hele sin højde med tydeligt 

markeret topskud.

Der plantes i plantekvalitet ”Højstammede gade- 

og vejtræer” som (kilde: Kvalitetsstandard  for 

planteskoletræer, PartnerLandskab 2013, www.

PartnerLandskab.dk)

ETABLERINGSMILJØ 

Plantningerne hegnes i etableringsfasen med et permanent hegn (som Ishøj-hegn).

Der anvendes permanent hegning på grund af områdets intensive brug, selvom det er en 

midlertidig foranstaltning. Indenfor hegnet udsås i etableringsfasen kvælstofbindende 

planter, som én stor fodpose.

Underplantningens karakter afstemmes den enkelte plantning og udsåningstidspunkt.

40 % 

bEstandtrÆ

 

 

30 % 

IdEntItEtstrÆ 

30 % 

HurtIgVoksEndE 

 

VARIATION I TRÆER

Quercus robur ’Taastrup’, 

Fraxinus pennsylvanica ’Zundert’

Acer campestre, 

Robinia pseudoacacia ’Nyirsegi’ 

Prunus maackii ’Amber Beauty’

Salix alba ’Sericea’ 

Populus trichocarpa ’OP42’
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2. 

Plantegrid: 1,8 m(dybde) x 2,5m(bredde)

4.Robinia pseudoacacia 

’Nyirsegi’, Robinie

2.Fraxinus pennsylvanica 

’Zundert’, Rødask

1.Quercus robur ’Taastrup’, 

Stilke-Eg

7.Prunus maackii ’Amber 

Beauty’, Manchurisk kirsebær

BAZAR

ETABLERING OG VEDLIGEHOLDELSE
fasE 1 - EtablErIng
de sundeste eksisterende spidsløn bevares. 3 
planterækker etableres 6m fra vejkant og ud-
plantes opstammet med trådklump. særlig 
egenskab for denne træsamling er at beplant-
ningen varierer i gule nuancer over året. de 
hurtigvoksende træer skal give plantningen 
karakter i de første etableringsår 8-10 år, samt 
beskytte og drive den blivende plantning frem. 
plantningen er hegnet i denne fase med en stor 
undersåning af kvælstofbindende, bunddæk-
kende planter.

fasE2 - udtYndIng
når de eksisterende spidsløn viser tegn på radi-
kal nedbrydning fjernes de. Det forventes at vil-
le ske over en 10-årig periode. træerne bevares 
så længe som muligt som store solitære skyg-
gegivende træer, da de skaber rum og skala på 
åben arena i perioden hvor nye træer vokser 
op. De eksisterende Spidsløn fjernes med rod 
– senest når de bliver til gene for den nye træ-
vækst.

5.Salix alba ’Sericea’, 

Sølvpil 

6.Populus trichocarpa 

’OP42’, Vestamerikansk 

Balsampoppel  

3.Acer campestre, 

Navr

F1

F2

der tyndes i ammetræerne efter 8-10 år. suc-
cesivt tyndes også i bestandstræerne efter 
princippet om at de ’stærkeste og smukkeste’ 
overlever. udtynding skal sikre at udvalgte træ-
ers kroner får lov at udvikle sig og at der er stor 
variation i træsamlingen.
udtyndingen forventes at udgøre 15 %, men 
skal genovervejes i forhold til eksisterende 
trærække. faglig rådgivning om træernes 
sundhed og rumlige potentiale, bør indtænkes 
i planlægningen af plughugsten.

opsYn
træer som er syge eller generer stærke træer 
fjernes. Nye træer udplantes hvor beplantning 
ønskes, f.eks. ved et tab af en bevaret spidsløn.

GENERELT PLANTEPRINCIP - 40 TRÆER / 100 METER

VARIATION I TRÆER

størrelse ved plantning (indkøb)

endelig størrelse

SkALA 1: 500

1. 
1. 

2. 

2. 

1. 

1. 

1. 

3. 

3. 3. 

3. 
7. 

7. 4. 

4. 4. 

4. 
4. 

7. 
2. 

1. 

1. 

2. 3. 
7. 

7. 

3. 

6. 

6. 
6. 

6. 

6. 

5. 

5. 5. 
5. 

5. 5. 

5. 
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35 % 

bEstandtrÆ

 

 

30 % 

IdEntItEtstrÆ 

35 % 

HurtIgVoksEndE 

 

 Acer pseudoplatanus ’Spaethii’  

Sorbus intermedia ’ Annisse kirke’

Liquidambar styraciflua ’Paarl’ 

Malus hybrida ’Evereste’ 

Prunus serrula 

Quercus coccinea ’Splendens’ 

Sorbus commixta ’Dodong’

Populus trichocarpa ’OP42’ 

Salix alba ’Chermesina’ 

BEplANtNINg - DEN RøDE BAZAR 

Salix alba ’Chermesina’, 

Hvidpil

Sorbus intermedia 

’Annisse kirke’ , Selje-Røn 

Sorbus commixta ’Dodong’, 

 Japansk Røn 

Acer pseudoplatanus  

’Spaethii’, Ahorn 

 
(Plantes kun i nordsiden)

 

Malus hybrida ’Evereste’, 

Paradisæble

Liquidambar styraciflua 

’Paarl’, Ambratræ

Prunus serrula, 

Tibetansk Kirsebær

Populus trichocarpa ’OP42’ 

Vestamerikansk Balsampoppel  

Quercus coccinea ’Splendens’,

Skarlagen-eg

BAZAR

 

En oplevelse at passere og en gade med plads til 

langsgående boder. Gaden adskiller sig med sin røde 

træsamling, ved at træets bark, løv, blomster og bær 

variere i røde nuancer gennem sæsonen.- en unik 

signatur som binder området sammen på tværs.

”

VARIATION I TRÆER

vej, 6m

dybde til boder, 6m

REGNVAND

3 trærækker, 3,6m

1,8 1,8 1,8 1,86 6 6
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vej, 6m

dybde til boder, 6m

Pionerbyen

REGNVAND

3 trærækker, 3,6m

1,8 1,8 1,8 1,86 6 6

VARIATION I TRÆER

BAZAR

Sorbus aria ’Magnifica’ 

Akselrøn

 

Tilia tomentosa ’Brabant’ 

Ungarsk Lind

 

Pyrus nivalis , 

Snepære

Pyrus salicifolia, 

Pilebladet pære

Populus trichocarpa ’OP42’ 

Balsampoppel  

BEplANtNINg - sølVBAZAREN BAZARBAZAR

Salix alba ’Saba’ 

Hvid-Pil

 

 

En oplevelse at passere og en gade med plads til 

langsgående boder.Gaden adskiller sig ved en sølv, grålig og 

hvid træsamling, hvor træernes bark, løv, blomster og bær 

variere i sølv nuancer gennem sæsonen.- en unik signatur 

som binder området sammen på tværs.

”

40% 

bEstandtrÆ

 

 

35% 

IdEntItEtstrÆ 

25 % 

HurtIgVoksEndE 

 
Sorbus aria ’Magnifica’ 

Tilia tomentosa ’Brabant’ 

Pyrus nivalis  

Pyrus salicifolia 

Populus trichocarpa ’OP42’

Salix alba ’Saba’ 
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BEplANtNINg - søJlEHAllEN BAZAR

vej, 6m

dybde til boder, 6m

PARK KARAKTER
Tempelpladsen

ÅBEN KARAKTER

REGNVAND

3 trærækker, 3,6m

En oplevelse at passere og en gade med plads til langsgående boder.

Gaden adskiller sig med sin samling af søjletræer, en opadskræbende træstruktur, 

orienteret med solen, så træerne kan tage form.

Beplantningen er åben mod øst og koncentreret mod vest, hvor beplantningen 

skaber en omsluttende parkkarakter mod Tempelpladsen. 

”

Fagus sylvatica 

’Dawyck’,

Alm. Bøg

Fagus sylvatica 

’Dawyck Gold’,

Alm. Bøg

 

Fagus sylvatica 

’Dawyck Purple’,

Alm. Bøg

 

Ginkgo biloba  

’Princeton Sentry’, 

Tempeltræ

 

Quercus robur 

’Fastigiata’,

Stilkeg

 

Sorbus aucuparia  

’Fastigiata’,

Alm. Røn

 

50% 

IdEntItEtstrÆ 

Fagus sylvatica ’Dawyck’ 

Fagus sylvatica ’Dawyck Purple’ 

Ginkgo biloba  ’Princeton Sentry’ 

VARIATION I TRÆER

50 % 

bEstandtrÆ

 

 Quercus robur ’Fastigiata’  

Fagus sylvatica’Dawyck Gold’

Sorbus aucuparia ’Fastigiata’
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VARIATION I TRÆER
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HOLBÆK MOTORVEJEN

4 trærækker, 4m

kig gennem beplantning

BEplANtNINg - tHE sIlVER lININg sIgNAtuRlINIE

En unik signatur der aftegner Åben 

Arena mod Holbækmotorvejen.

Et plantebælte med træer og buske 

der changerer i nuancerne sølv, hvid  

og grå, med kig ind til Åben Arena.

Plantebæltet skaber læ og rum 

for aktiviteter på det fleksible 

eventareal og begrænser støjen fra 

motorvejen.

”

Salix alba ’Saba’,  

Hvidpil

 

Tilia tomentosa ’Petiolaris’,

Sølvlind 

Populus trichocarpa ’OP42’ 

Balsam poppel

Fraxinus pennsylvanica 

’Zundert’, Rød-Ask 

Elaeagnus angustifolia Ligustrum vulgare ’Liga’ 

Alm. Liguster

Salix repens ’Saret’
TR

Æ
ER

Bu
Sk

E

Sorbus aria ’Magnifica’, 

Akselrøn

 

60 % 

bEstandtrÆ

 

 

40% 

HurtIgVoksEndE 

Tilia tomentosa ’Petiolaris’

Populus triochocarpa ’OP42’ 

Fraxinus pennsylvanica ’Zundert’

Salix alba ’Saba’  

Sorbus aria ’Magnifica’ 

VARIATION I TRÆER
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BEplANtNINg - lYDAksEN sIgNAtuRlINIE

Betula pendula ’Dalecarlica’,

Vortebirk

Betula utilis,

Himalayabirk
Mindelunden

H
u

RT
IG

T 
VO

kE
N

DE

lyd

Når musikken slutter og Orange scene lukker ned er det hvislen i trækronerne der skaber lyden langs 

Lydaksen og Lydpladsen - her kan man opleve lyden af blade der blafre i vinden. 

For at understøtte mindelundens udtryk vil lydaksen blive anlagt med en ny art af birketræer.

Mindelunden og Lydaksen vil dermed være helt unik, da det er det eneste sted på Åben Arena hvor 

man kan opleve birketræer.

”

100 % 

bEstandtrÆ

 

 

 

Betula pendula ’Dalecarlica’ 

VARIATION I TRÆER

MINDELuNDEN
mindelunden blev anlagt, som en cirkel af Himalaybirk i 2001, 
et år efter at ni personer omkom foran orange scene. 
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BEplANtNINg - fARVEpAlEttENBEplANtNINg - fARVEpAlEttEN

Sambucus nigra 

 ‘Quincho purple’, Hyld

Corylus maxima 

‘Purpurea’, Storfrugtet 

Hassel

Cotinus coggygria 

‘Royal purple’, Parykbusk

Cotoneaster lucidus ’Brander’, 

Dværgmispel

Physocarpus opulifolius  

‘Diabolo’, Blærespiraea

Prunus cerasifera 

 ‘Pissardii‘, Mirabel

Acer ginnala 

Ildløn

Amelanchier lamarckii, 

Bærmispel

Aronia melanocarpa, 

Surbær

Euounymus europea  

’Red cascade’, Benved 

Cornus alba ’Sibirica’, 

Rødgrenet kornel 

Quercus rubra, 

Rød Eg

Sorbus intermedia, 

Selje Røn 

Sorbus commixta, 

Japansk Røn 

Prunus serrula, 

Tibetansk Kirsebær 
TR

Æ
ER

 - 
R

Æ
kk

E 
1

Bu
Sk

E 
- R

Æ
kk

E 
1

Et læhegn til at gøre ophold langs og spille bold i læ for vind og i 

skygge for solen.

Træbæltet består af træer og buske i varierede nuancer og 

transparens, som gardiner der binder idrætsanlægget sammen på 

langs og på tværs - et besøg værd for gæster af Åben Arena. 

”

50 % 

bEstandtrÆ

 

 

50% 

IdEntItEtstrÆ 

Quercus rubra, 

Sorbus intermedia 

Prunus cerasifera‘Pissardii‘,  

Acer ginnala 

Sorbus commixta, 

 

VARIATION I TRÆER
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Acer negundo ‘Odessanum’, 

Askebladet Løn 

Physocarpus opulifolius 

 ‘Luteus’, Blærespiraea 

Viburnum opulus 

 ‘Aureum’, Kvalkved 

 

Ribes aureum, 

Guld-Ribs

Corylus avellana, 

Hassel

Ligustrum ovalifolium 

’Aureum’, Liguster

Acer campestre, 

Navr

Gymnocladus diocica, 

Kentucky-kaffetræ

Gleditsia triacanthos  

‘Sunburst’, Tretorn

TR
Æ

ER
 - 

R
Æ

kk
E 

2
Bu

Sk
E 

- R
Æ

kk
E 

2

læHEgN lANgs BolDBANER

60% 

bEstandtrÆ

 

 

40 % 

IdEntItEtstrÆ 

Acer campestre Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’

Gymnocladus diocica 

VARIATION I TRÆER
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Quercus robur ‘Fastigiata’

Quercus coccinea 

opHolD 

Quearcus petraea, 

Vintereg

Quercus robur, 

Stilkeg

Quercus coccinea 

Skarlagen-Eg

Quercus robur  

‘Fastigiata’, Stilkeg

BEplANtNINg - uNDER EgENE

Forskudte trærækker med en samling af egetræer, der skaber et 

løvtag med skygge og læ i den centrale parkzone - Under Egene.

Små grupper af træer der skaber en parkkarakter omkring 

eventpladsen.

”

Den rø
de baza

r

Den gyldne bazar

Sølvbazaren

65% 

bEstandtrÆ

 

 

35% 

IdEntItEtstrÆ 

Quearcus petraea 

Quercus robur

VARIATION I TRÆER
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ENtREBEplANtNINg - løVtAgEt

1

2
Tilia platyphyllos, Storbladet Lind

Forskudte trærækker med lindetræer der skaber et 

løvtag til den eksisterende hovedindgang for Åben Arena.

fasE 1
den eksisterende lindetræsplantning har 
skader i 4 meters højde fra wirer. I første 
omgang forsøges plantningen reddet ved at 
styne lindene til et punkt lige under skaden.

fasE 2
alternativt plantes nye rækker af lind.

”

100 % 

bEstandtrÆ

 

 

 

Tilia platyphyllos

VARIATION I TRÆER
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BEplANtNINg - HAVEN

Acer saccharinum, 

Sølvløn

Metasequoia  

glyptostroboides, Vandgran

Salix alba ’Saba’, 

Hvidpil

Acer pseudoplatanus  

‘Leopoldii’, Ahorn 

Alnus glutinosa, 

Rødel

Acer tataricum  

 subsp. ginnala, Ildløn 

Acer rubrum 

Rødløn

Magnolia lilliflora ’Susan’, 

Magnolia

Ginkgo biloba, Tempeltræ

En samling af planter der trives i 

fugtig jord, komplementeret ved 

eksisterende træsamling som trives i 

tør jord.

Arboretet udfolder en træsamling 

der beskriver jordens værdi;

om den er fugtig, tør, sur eller 

basisk.

”

90 % 

bEstandtrÆ

 

 

10% 

IdEntItEtstrÆ 

TR
Æ

ER
  I

 V
åD

 jO
R

D

VARIATION I TRÆER

Acer saccharinum 

Acer rubrum

Acer tataricum subsp. ginnala 

Magnolia lilliflora ’Susan’

Alnus glutinosa

Acer pseudoplatanus ‘Leopoldii’

Ginkgo biloba

Metasequoia glyptostroboides

Salix alba ’Saba’
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ARBoREt

Acer campestre , Navr Sorbus commixta, 

Japansk Røn 

Robinia pseudoacacia 

’Nyirsegi’, Robinie

100 % 

bEstandtrÆ

 

 

TR
Æ

ER
 I 

Tø
R

 jO
R

D

VARIATION I TRÆER

Haven - Samling af træer som trives i vådt eller tørt miljø

Acer campestre

Robinia pseudoacacia ’Nyirsegi’

Sorbus commixta
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BEplANtNINg  - pINEt

Pinus nigra ssp. nigra, 

Sortfyr

 

Pinus cembra, CembrafyrPinus banksiana, Banksfyr Pinus mugo var. mughus,

Bjergfyr 

Pinus sylvestris, Skovfyr Pinus wallichiana, 

Tårefyr

Pinus parviflora ’Glauca’, 

Penselfyr

Pinus peuce, Silkefyr

En samling af nåletræer, overvejende fyrretræer, med 

grupper af træer på et bakket terræn. 

Stor variation i arter og vækstform. 

”

Pinet - Samling af nåletræer på et bakket terræn til leg og ophold 

60% 

bEstandtrÆ

 

 

40% 

IdEntItEtstrÆ 

Pinus sylvestris 

Metasequoia glyptostroboides 

Larix decidua

Pinus banksiana

Pinus cembra

Pinus mugo var. mughus

Pinus nigra ssp. nigra

Pinus wallichiana 

Pinus parviflora ’Glauca’ 

Pinus peuce

Taxodium distichum

Pseudotsuga menziesii

VARIATION I TRÆER
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ARBoREt

Metasequoia glyptostroboides,

Vandgran

Pseudotsuga menziesii, 

Douglasgran

Larix x eurolepsis Lærk Taxodium distichum, 

Sumpcypres
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BEplANtNINg - pIoNERBYEN

Gleditsia triacanthos 

 ‘Skyline’, Tretorn

Ginkgo biloba, 

Tempeltræ

Fraxinus pennsylvanica 

’Zundert’, Rødask
Quercus castaniefolia ’Green 

spire’, Kastanie-eg

Platanus acerifolia, 

Platan 

Grupper af træer på belagt flade 
”

Pionerbyen(Urban zone) - Trægrupper i belagt zone

80 % 

bEstandtrÆ

 

 

10 % 

IdEntItEtstrÆ 

10% 

HurtIgVoksEndE 

 

Fraxinus pennsylvanica ’Zundert’ 

Platanus acerifolia 

Sorbus aria 

Ulmus ’New horizon’ 

Tilia platyphyllos 

Quercus robur 

Quercus petraea

Ginkgo biloba, 

Gleditsia triacanthos ‘Skyline’

Quercus cerris, 

Quercus coccinea 

Quercus castaniefolia ’Green spire’

Robinia pseudoacacia ‘Nyirsegi’ 

VARIATION I TRÆER
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uRBAN kARAktER

Robinia pseudoacacia  

‘Nyirsegi’, Robinie

Sorbus aria, 

Aksel-Røn
Tilia platyphyllos, 

Storbladet Lind

Quercus robur, 

Stilkeg

Ulmus rebona ’New horizon’, 

Hybridelm

Quercus cerris, 

Frynseeg

Quercus coccinea 

Skarlagen Eg

Quercus petraea, 

Vintereg

VARIATION I TRÆER
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Robinia pseudoacacia,

Robinie

BEplANtNINg  - DE gulE pIoNERE

fORåR  OG SOMMER EfTERåR

lANDmARk

Gleditsia triacanthos ‘Inermis’,

Tretorn

Sorbus intermedia ’Annisse 

kirke’, Selje-Røn 

De gule pionere - Samling af træer

Et landmark til ophold med en samling af pionertræer.

Landmarket adskiller sig med sin gyldne 

pionersamling, hvor bark, løv, blomster og bær variere 

i gule nuancer gennem sæsonen.  

”

60% 

IdEntItEtstrÆ 

Gleditsia triacanthos ‘Inermis’

Robinia pseudoacacia 

Sorbus intermedia ’Annisse kirke’

40% 

HurtIgVoksEndE 

 
Larix x eorolepsis, Lærk

Robinia pseudoacacia ‘Nyirsegi’ 

Robinia pseudoacacia,

’Nyirsegi’, Robinie

Larix x eurolepsis ,  

Lærk

 

VARIATION I TRÆER



40% 

bEstandtrÆ

 

 

60% 

IdEntItEtstrÆ 

Quercus rubra Quercus coccinea ’Splendens’

Sorbus commixta ’Dodong’

Sorbus intermedia ’ Annisse kirke’

Prunus serrula
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lANDmARk

Quercus rubra, Rødeg

BEplANtNINg - DEN RøDE pARk

EfTERåRfORåR  OG SOMMER

Den røde park - Terræn og samling af træer

Et landmark til ophold med en samling af ”røde” træer.

Landmarket adskiller sig med sin rødlige samling, hvor 

bark, løv, blomster og bær variere i røde nuancer gennem 

sæsonen.  

”

Quercus rubra, 

Rødeg

Prunus serrula, 

Tibetansk Kirsebær 

VARIATION I TRÆER

Sorbus intermedia 

’Annisse kirke’ , Selje-Røn 

Sorbus commixta ’Dodong’, 

 Japansk Røn 

Quercus coccinea ’Splendens’,

Skarlagen Eg
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BEplANtNINg - BlomstERluNDEN lANDmARk

Slutningen af   MAJ Slutningen af   JUNIJUNI begyndelsen af   JULIbegyndelsen af   JUNI

Tilia cordata, 

Småbladet Lind

Laburnum anagyroides ’Vussy’, 

Alm. Guldregn

Crataegus monogyna, 

Engriflet Hvidtjørn

Rosa multilora, 

Japansk klatrerose

Sambucus nigra, 

Hyld 
duft!duft!!

Robinia pseudoacacia 

’Nyirsegi’, Robinie

Blomsterlunden - Terræn og samling af træer

Et landmark til ophold, karakteriseret ved en samling af 

træer med duftende blomster 
”

60% 

bEstandtrÆ

 

 
Tilia cordata  

40% 

HurtIgVoksEndE 

 
Robinia pseudoacacia ’Nyirsegi’ 

VARIATION I TRÆER



100% 

IdEntItEtstrÆ 

Robinia pseudoacacia ’Nyirsegi’ 
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lANDmARkBEplANtNINg - tEmpElHAVEN

begyndelsen af   JULI

Laburnum anagyroides ’Vussy’, 

Alm. Guldregn

Rosa multiflora, 

Mangeblomstret rose

Robinia pseudoacacia 

’Nyirsegi’, Robinie

Tempelhaven - Terræn og samling af træer

Et landmark til ophold, karakteriseret ved Robinietræer

i en bund af guldregn og mangeblomstret rose

 

”

VARIATION I TRÆER
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BEplANtNINg  - fuglElINIEN
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Chamerion angustifolium,

Alm. Gederams

Chenopodium album, 

Hvidmelet gåsefod

Cichorium intybus,

Cikorie

Echinochloa crus-galli,

Hanespore

Fumaria officinalis, 

Lægejordrøg

Plantago lanceolata,

Lancetbladet vejbred

Stellaria media,

Alm. Fuglegræs

 

Descurainia sophia,

Finbladet vejsennep

Acer campestre, Navr Carpinus betulus, Avnbøg Quercus robur, Stilkeg

Spiselige planter for dyr Hårdføre og nitratforbrugende græsser Den røde parkeksisterende vej eksisterende vej

En unik beplantning der samler Roskilde Mile med Åben Arena. 

Eksisterende beplantning udtyndes og der plantes efter et ”barcode 

princip” med temaerne; 

Spiselige planter for dyr, hårdføre græsser, spiselige planter for fugle og 

grøn opholdsflade med græsser i kanten.

”

100% 

bEstandtrÆ

Acer campestre 

Carpinus betulus

Quercus robur

VARIATION I TRÆER
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Stellaria media,

Alm. Fuglegræs

 

Sambucus nigra,

Hyld

Crataegus monogyna,

Engriflet hvidtjørn

Aronia melanocarpa,

Sortfrugtet Surbær

Cotoneaster lucidus, 

Glansdværgmispel

Rosa rubiginosa, 

Æblerose

Prunus  cerasifera,

Mirabelle

Rosa dumalis,

Blågrøn rose

Sorbus intermedia,

Seljerøn

Festuca rubra,

Rød svingel

Leucanthemum vulgare,

Hvid okseøje

Lolium perenne,

Alm. Rajgræs

Papaver rhoeas,

Kornvalmue

Salvia pratensis,

Engsalvie

Sanguisorba minor,

Bibernelle

Achillea millefolium,

Alm. Rølleke

Dactylis glomerata,

Alm. Hundegræs

Spiselige planter for fugle Grøn opholdsflade med græsser i kanteneksisterende vej

Principsnit af Fuglelinien


