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FN’s Verdensmål

Verdensmålene for bæredygtig udvikling er 17 mål, 
der tilsammen sætter kurs mod en mere bæredygtig 
fremtid. FNs medlemslande er forpligtet til at arbejde 
for at indfri målene. De fremhævede mål i cirklen, er 
dem, som vi arbejder aktivt med i handleplanen for 
2023.

Forord

Syd for Roskilde ligger Roskilde Dyrskueplads og 
det bynære landskab Milen. Det store naturområde 
indgår som en del af Roskildes Grønne Ring og 
skaber nye kvaliteter for Sydbyens borgere. Samtidig 
understøtter området Musicon og det øvrige Roskilde 
med oplevelser under åben himmel. 

Et anderledes år for områdets begivenheder
Roskilde Dyrskueplads ligger græs til mange 
tilbagevendende begivenheder - store som små - og 
skaber derved også en kulturel nerve i området. En 
scene for mangfoldige oplevelser, der sætter Roskilde 
på danmarkskortet. 

2021 blev et meget anderledes år for områdets 
begivenheder der måtte aflyses pga. Covid-19 
situationen. I den nedlukkede tid har der fortsat 
været fokus på udviklingen af områdets kvaliteter, 
ikke mindst for at udnytte pausen til bl.a. ny 
beplantning. Samtidig viste områdets rekreative 
tilbud sig som særligt værdifulde i en tid, hvor vi alle 
har været henvist til naturen i søgen efter frirum og 
afveksling. 

Et område i fortsat udvikling 
Siden 2010 har Roskilde Kommune arbejdet strate-
gisk og målrettet med områdets udvikling med afsæt 
i samlet helhedsplan for Milen og Roskilde Dyrskue-
plads. Handeplanen præsenterer et overblik over 
indsatser inden for området og udpeger samtidig ret-
ningen for kommende års prioriteringer og indsatser. 
Handleplanen revideres hvert år som led i byrådets 
budgetforhandlinger. 

H
andleplan 2021-2024
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VISION OG FOKUSOMRÅDER 

Vision
Roskilde Dyrskueplads sætter 
scenen for nationale og interna-
tionale events under åben him-
mel. Pladsen er samtidig spring-
bræt til de åbne vidder i Milen. 
Et unikt landskab som løbende 
forandres i kølvandet på råstof-
gravningen. I tæt samspil lever 
kultur, natur, musik, kunst, idræt- 
og friluftsliv side om side. I en 
konstant vekselvirkning af in-
tensivitet og stille hverdage. Her 
tager by og land favntag med hi-
nanden og byder op til et væld af 
oplevelser.
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Når pladsen ikke benyttes til arrange-
menter skal alle frit kunne benytte 
området som et rekreativt frirum, i så 
stor en del af året som muligt. En sam-
let strategi for styrkelse af pladsens 
grønne profil med nye plantninger skal  
samtidig tilgodese de store arrange-
menters behov for fleksibilitet.
Forbindelsen til Milen som rekreativt 
landskab, åbner op for bynære natu-
roplevelser for hele Roskilde.

Roskilde Dyrskueplads er et vigtigt ak-
tiv for Roskilde. Pladsen har gennem 
mere end 50 år lagt kulisse til et utal af 
events, hvor Roskilde Festival og Ros-
kilde Dyrskue markerer sig både lokalt, 
nationalt og internationalt. 
Det skal den blive ved med, men i en 
moderne udgave med attraktive ram-
mer for nuværende  arrangementer 
og nye events. Ønsket er at 
 dyrskuepladsen er Roskildes primære 
omdrejnings punkt for de største 
udendørs events.

I ”Milen – landskabs- og kunststrategi” 
er tonen slået an til et kreativt mu-
sisk og foranderligt landskab. Her skal 
råstofgravning, store arrangementer 
samt kultur-, natur- og fritidsinteresser 
gå hånd i hånd. Råstofgravene indgår 
aktivt i områdets udvikling.
Tegnestuen SLA står bag Milens 
landskabsstrategi, hvor der er taget 
afsæt i landskabets præmisser. Bep-
lantning skal indtage landskabet og 
terrænet ændre sig i takt med grus-
gravning og naturlig erosion.

Billedkunstner Morten Stræde og SLA 
har i fællesskab skabt kunststrategi-
en, der er udviklet som en del af land-
skabsstrategien. Målet er løbende at 
tilføre Milen nye kunstværker indenfor 
et fastsat dogme.
Det enkelte kunstværk skal hænge 
nært sammen med landskabet og ad-
færden i området, det skal være i stor 
skala og gerne udføres i beton. Vær-
kerne skal give Milens besøgende en 
særegen oplevelse af sammenhængen 
mellem kunst, landskab og et område i 
varig forandring.

Roskilde Kommune ønsker at fremme 
bevægelse i hverdagen og det sunde 
liv. Gode rammer for idrætslivet er en 
vigtig forudsætning. Idrætten har der-
for en væsentlig rolle i udvikling af om-
rådet - både den organiserede og den 
selvorganiserede. 

En grøn og åben pladsRoskilde Dyrskueplads

Milen - det aktive landskab Milens kunststrategi Plads til idrætten

V
ision og fokusom

råder

Et centralt element på dyrskuepladsen 
er den urbane zone, omkring den ny 
Kamstrupsti. Zonen skal på sigt indby-
de til oplevelser og udfoldelse og inde-
holde permanente faciliteter, der kan 
servicere både events og hverdagsliv. 
Den urbane zone ligger som en na-
turlig forlængelse af Musicons Rabal-
derstræde nord for motorvejen. Der er 
planlagt for en ny stibro over motorve-
jen der knytter Dyrskuepladsen tætte-
re sammen med Musicon, Sydbyen og 
det øvrige Roskilde. 

Den urbane zone
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U
dviklingsplan

Milens udviklingsplan

Her ses SLA’s plan for udviklingen 
af hele Milen. Råstofgravene indgår 
aktivt i områdets udvikling og be-
nyttes til fortælling om stedets råstof-       
ressourcer. 

Solide plantninger, ekstensiv 
græspleje samt et uforfinet udtryk 
på stier og inventar skal gøre områ-
det robust og alligevel interessant at 
færdes i, uanset om der er tale om 
få gæster i hverdagen eller intensivt 
brug under de største events. 
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En robust landskabsplan for åbEn arEna og målfEltEt | 29. oktobEr 2014 | sla10

Vor fruE

musICon

Vandaktivitet

Stranden

Floating World

Flydebroen & de 3 øer

Høslæt og dyrefold

Kunsten

Beplantning

Flydende fugleøer

Skrænten

frEmtIdIgt grusgraVområdE, mulIg sØ

Huset
Citycentre west

Terrasserne

Arboretet

Lost world

Åben Agora

Vandhullet

frEmtIdIgt grusgraVområdE, åbEnt program

Naturlegepladsen

Skøjtesøen

Fiskesø

Skovarena

Søkigget

Bærhjørnet

frEmtIdIgt grusgraVområdE

EksIstErEndE IdrÆtsfaCIlItEt

Dyrefold

Udkigstårnet

Hestebadning

11v11

5v5

7v7

11v11

11v11

9v9

5v5
3v3

5v5

11v11

11v11

7v7

5v5

9v9

5v5

3v3

oVERsIgtsplAN mED EksIstERENDE BEBYggElsE

Oversigtsplan 1:5000

U
dviklingsplan - D

yrskuepladsen

D Y R S K U E P L A D S E N

M Å L F E L T E T
D E N  U R B A N E  Z O N E

Dyrskuepladsens 
udviklingsplan

Et zoom på udviklingsplanens princip-
per for Dyreskuepladsen. 

Pladsen får en styrket grøn profil med 
nye plantninger og forbindelsen til 
Milen som rekreativt landskab, åbner 
op for bynære naturoplevelser for hele 
Roskilde.
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Arrangementer 2021 Grøn Strøm

I et samarbejde mellem Roskilde Kom-
mune og Roskilde Festival arbejdes for 
at skabe en dyrskueplads med grøn 
strøm til glæde for alle. Dette kræver 
nye tiltag som transformere og nye 
ledninger på pladsen.
Det vil blandt andet muliggøre en 
100% omstilling til grøn strøm for 
Roskilde Festival ved afvikling af deres 
arrangementer. 
I 2021 er projektet udarbejdet i samar-
bejde med de relevante forsynings-
selskaber, og de første gravearbejder 
igangsat, så det nye stystem kan tages 
i brug i 2022 sæsonen.
Sideløbende har der været fokus på at 
sikre at det eksisterende elnet er i god 
stand og fungerer optimalt og at der 
er tilstrækkelig med kabelføring og el-
skabe på pladsen.

STATUS FORÅR 2022

Siden sidst

Siden 2020 har Roskilde Festi-
val ventet på at fejre sin festi-
val nr. 50, og her i 2022 kan vi 
glæde os til at det endelig lyk-
kes. 2020 og 2021 blev  årene, 
hvor Roskilde Festival, Roskil-
de Dyrskue og alle andre til-
bagevendende arrangementer 
på dyrskuepladsen, ikke kunne 
afvikles grundet Covid-19s ned-
lukning og forsamlingsforbud. 
I 2021 lykkedes det dog Roskil-
de Dyrskue at afvikle Store 
Hestedag, og Roskilde Festiva-
len fik afholdt Summer Days, til 
stor glæde for mange.
På trods af Covid-19 situatione-
ner der blevet afholdt en del 
events, her i blandt nye typer 
af aktiviteter på Roskilde Dyr-
skueplads med f.eks. Drive-in 
og div. filmoptagelser.

Vintershow, drive-in
ASK Hedeland 
Youth Tour (cykling)
Roskilde Civile Hunde-
førerforening 
Dansk Islandsheste
forening
Strong Productions (TV)
Filmoptagelser dArone 
Summer Days (RF)
Sankt Hans bål 
Koncert, United Stage
/Copenhagen Music
Hesteklargøring
Store Hestedag 
KFUM Spejderne
Traktortræk 
Strong Productions
Strong Productions
ASK Hedeland
Cykeltræning
Strong Productions
Cykelcross
Strong Productions
Strong Productions
Fyrværkerisalg

15. feb.- 1. marts 
10. april
1. maj
2. maj

2. maj

10. maj
12.-17. maj
15. juni - 15. juli
23. juni 
16.-25. aug.

17. aug.
25. aug. - 18. sep.
15.-20. sep.
9.-10. okt.
24.-30. okt.
5.-12. nov.
14. nov.
6. nov.- 26. marts
15.-21. nov.
19.-21. nov.
29. nov. - 4. dec.
7.-21. dec.
22. nov.- 10. jan.
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Dæmning ved Dreamcity

Den dæmning, der er blevet etableret 
langs vandhullet, for at holde regn-
vandet på egen grund, i foråret, har 
resulteret i en opstuvning af vand på et 
meget stort areal omkring Dream City. 
Det skyldes særligt, at der har været 
meget store mængder nedbør på 
meget kort tid. De tilretninger, der blev 
gennemført i 2019 har sikret, at diget 
holder til de ekstreme vejrforhold, men 
der er bekymring fra Roskilde Festival 
om hvorvidt området når at tørre nok 
ud til at aktiviteter omkring Dream City 
kan sættes i gang. Derfor er der i 2021 
arbejdet med permanente overløb-
sløsninger, som man kan styre vandets 
udbredelse på forskellige tidspunkter 
af året. Arbejdet forventes færdigt i 
forår 2022.

Ny stibro over jernbanen

Sammen med Roskilde Festival er der 
identificeret en unik mulighed for at 
købe en stibro af en større hollandsk 
festival. Broen er bygget som en per-
manent konstruktion i stål, men har 
været anvendt midlertidigt, da man 
ikke har ønsket at have den stående 
året rundt. 
Broen er indkøbt af Festivalen, og 
fragtet til Darup. 
Der er udarbejdet et skitseforslag til 
opførsel af broen og søgt de nødven-
dige tiladelser, således at den fra 2022 
kan bruges som midlertidig løsning, og 
når grusgravning mod vest muliggør 
det, kan den derefter bruges som per-
manent forbindelse.

Siden sidst

Beplantning på Milen og 
Dyrskuepladsen

En robust beplantningsstrategi skal 
fremtidssikre områdets grønne karak-
ter. 

I løbet af 2020/21 er jord og beplant-
ning på Milen blevet udskiftet, efter at 
nyplantningerne sat i 2018 desværre 
gik ud pga. en hård 1. vækstsæson - 
først med for meget regn, siden for 
meget tørke. 

Landingen ved Poppelgårdsvej er 
tilsvarende blevet færdiggjort med 
nyplantninger, og dertil er den Gyldne 
Bazar på dyrskuepladsen ved at blive 
fuldendt med nyplantninger. 
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PROJEKTER 2023-2026 

De kommende 
års udvikling

I de kommende år vil der først og 
fremmest være fokus på at få ar-
bejdet videre med de store anlæg 
som har betydning for infrastruk-
turen, som f.eks. stibroen om mo-
torvej, og forbindelsen over jern-
banen. På selve Dyrskuepladsen 
arbejdes der videre med nyplant-
ninnger, og rammerne om det re-
kreative brug af området.
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Projekter 2023-2026

Åben og grøn pladsRoskilde Dyrskueplads Milen - Det aktive 
landskab

Milens kunststrategi Plads til idrætten

Grøn Strøm

Stibro over Holbækmotorvejen

Mellemlageret

Darup Idrætsanlæg

Afvanding på Dyrskuepladsen

Stibro over jernbanen Lille Syd

Lommeparken

Midlertidig hegning

Dæmning ved Dream City

Ny grusgravning

Beplantninger Dyrskuepladsen og Milen

Den Urbane zone

Målfeltet
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Afvanding på Dyrskuepladsen - 
håndtering af regnvand

På dyrskuepladsen opleves der lokale problemer med 
håndtering af regnvand, der samler sig i pladsens 
nordlige del og udfordrer græsarealernes anvendelse, 
særligt ved de store arrangementer. Der er brug for 
etablering af flere afløb i området, der kan absorbere 
de store mængder regnvand, der finder vej. 

PROJEKTER I 2023 - 2026

Roskilde 
Dyrskueplads

Projekterne i denne gruppe har 
fokus på at udvikle Dyrskueplad-
sen som Roskilde kommunes are-
na til afholdelse af større uden-
dørs events.

behov for regnvandsløsning
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PROJEKTER I 2023 - 2026

Den urbane zone

Et centralt element på dyrskuep-
ladsen er den urbane zone - områ-
dets rygrad. Gennem den urbane 
zone løber den ny Kamstrupsti. 
Zonen indbyder til oplevelser og 
udfoldelse og indeholde perma-
nente faciliteter, der kan servicere 
både events og hverdagsliv.

En åben plads - med midlertidig 
indhegning

Da Kampstrupstien blev flyttet til sin nye placering, 
var det sammen med visionen om, at Roskilde Dyr-
skueplads skal være åben og tilgængelig for offen-
tligheden. Pladsen skal være et rekreativt aktiv for 
Roskildes borgere året rundt. Med en åben og of-
fentlig plads følger behovet for midlertidig lukning 
til pladsens arrangementer, for at beskytte værdi-
genstande og sikre indløsning af billetter. I 2019 er 
behovet for en permanent løsning til hegning ved 
begivenheder blevet afsøgt. Det har vist sig, at kun 
de store arrangementer hegner langs Kampstrups-
tien og har en meget begrænset udgift til at opsætte 
midlertidigt byggepladshegn. Derfor afprøves hereft-
er en løsning, hvor begivenheder selv skal hegne og i 
begrænsede perioder før, under og efter. For at sikre 
uvedkommende kørsel på pladsen til hverdag er der 
opsat en eftergivende stele forenden af Kampstrup-
stien (syd). Forsøget skulle have kørt i 2020, men ud-
skydes til første år med normal afvikling af arrange-
menter, angiveligt i 2022, pga. Covid-19 situationen. 

Lommeparken

Ideen om en lommepark ved dyrskuepladsen mellem 
den Urbane zone og Målfeltet, blev født i landskab-
splanen for dyrskuepladsen. I et nyt skitseprojekt 
præsenteres principperne for områdets udvikling 
med et fokus på at understøtte det selvorganisere-
de idræts- og fritidsliv på Milen, bl.a. med en trail-
funktion og et aktiverende landskab, der skal gøre 
lommeparken til et godt sted at starte og slutte sin 
færden rundt i området. Med relation til Kampstrup-
stien og idrætsfaciliteterne ved Målfeltet placerer 
lommeparken sig godt i forhold til dyrskuepladsen og 
Milen. Når den nye stibro over Holbækmotorvejen er 
opført, vil lommeparken blive et centralt knudepunkt 
for områdets brugere og færd slen til og fra områdets 
fritidstilbud. Samtidig er det et vigtigt fokus i områ-
dets udvikling, at det fortsat skal være et fleksibelt ar-
eal, der kan benyttes til afvikling af dyrskuepladsens 
større arrangementer. 
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Pinetet - en lommepark i Milen | Roskilde Kommune | Transparent Design | 27.05.2020  
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PROJEKTER I 2023 - 2026

En grøn og åben 
plads
Dyrskuepladsens grønne karakter 
er en identitetsmarkør og et vig-
tigt rumskabende element, både 
til hverdag og til begivenheder. 
Men beplantningen skal passes 
på, gøres mere robust og mang-
foldiggøres med flere træer og 
buske, der sikrer, at dyrskueplad-
sen fortsat er en grøn oplevelse. 
Det samme gælder Milen.

Beplantninger på Dyrskuepladsen 
og Milen
Tilsammen udgør områderne omkring Dyrskueplad-
sen og Milen en enorm grøn ressource for Roskilde 
- en fælled, der skal være rig på oplevelser og biodi-
versitet. Områdets bynære placering har et vigtigt 
potentiale for naturoplevelser i hverdagen for byens 
borgere.
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I de kommende år vil flere initiativer for videreud-
vikling af beplantningen blive søsat, så oplevelsen af 
Milen og dyrskuepladsen vil være grøn og (arts)beri-
gende mange år frem. 

I 2022 vil der være fokus på planlægning og dialog 
med brugerne om nye plantninger, som vil kunne an-
lægges fra 2023.
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PROJEKTER I 2023 - 2026

Milen - det aktive 
landskab
I landskabsstrategien er Milen 
inddelt i ti tematiserede delom-
råder, som skal sikre en stor varia-
tion af oplevelser og muligheder.
For at optimere adgangen til 
Milen er der planlagt et vidt-
forgrenet stinet, som kobler sig 
til kommunens overordnede 
stisystem.
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Mellemlageret

I løbet af 2019 blev reetablering af terrænet omkring 
Mellemlageret, den store opsamlingstank bag Darup 
Idrætscenter, i gangsat. Første etape bestod af en 
landskabelig bearbejdning af jorden rundt om tanken 
i bløde former, og en tilsåning og plantning af natu-
rengs vegetation og buske. I 2021-2022 bliver arbejdet 
færdiggjort med græssåning og buskrydning rundt 
om terrænformen, så der åbnes mod skateranlægget. 
I anden etape udføres en tilsvarende landskabelig 
bearbejdning af overskudsjord fra projektet, så der 
dannes en ny jordform, der hænger sammen med 
første etape. Forventes udført i 2023-2026
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Projekter i 2023-2026

Ny grusgravning i gang

Efter et par års pause med grusgravningen på Milen 
starter en ny etape nu op. Mange år frem vil der blive 
gravet grus i den vestlige del af Milen, og det vil be-
tyde ændringer i anvendelsen af området til hver-
dag og arrangementer. Der er ansøgt om gravetill-
adelse på arealet syd for vindmøllen på Milen Vest. 
Der er også ansøgt om gravetilladelse på arealerne,  
der ligger endnu længere mod syd. Tilladelserne er 
dog fortsat i proces. Når gravningen i dette sydlige 
område er påbegyndt, så vil nye grave åbnes mod 
nord, hvor store områder også er udlagt og planlagt 
til grusudvinding. Grusgravningen vil medfører nye 
trafikstrømme til og fra området, men de gener de 
kan give for lokalområdet bliver minimeret ved at 2 
mindre grusgrave nu samles til et, med en fælles ud-
kørsel nord for Darup ud til Darupvej.

ny grusgrav

Stibro over jernbanen Lille Syd

En ny permanent stibro over jernbanen Lille Syd skal 
sikre en stærkere kobling mellem Milens vestlige og 
østlige del, der i dag adskilles af jernbaneforbind-
elsen, og skabe nye muligheder for hverdagslivet om-
rådet.  I samarbejde med Roskilde Festival skal den 
midlertidige bro gøres til en permanent løsning og 
binde området godt sammen til hverdag og begiven-
heder. Stibroen vil bidrage til at fremme hverdag-
slivet i Milen og øge den rekreative brug af området. 
Stibroen vil også understøtte trafiksikre forbindelser 
gennem området, når råstofgravningen igen påbegy-
ndes i Milen, og tung lastbiltrafik ledes af Darupvej. 

Stibroen vil få sin ny placering fra 2022, og bruges i en 
første fase som en midlertidig løsning, indtil grusind-
vindingen mod vest er nået så langt at det giver me-
ning at broen opsættes med en permenant landing 
på begge sider.

Ny stibro over Holbækmotorvejen

Med den nye stibro over Holbækmotorvejen styrkes 
koblingen mellem Roskilde og dyrskuepladsen og 
Milens rekreative fritidstilbud året rundt. Med broen 
skabes også en ny hoved-færdselsåre, der vil binde 
områdets begivenheder endnu mere sammen med 
byen, og lede arrangementernes gæster, der kom-
mer med tog, bus, til fods eller på cykel, til pladsen. 
Det vil bringe liv til Roskilde Sydby og særligt Musi-
cons Rabalderstræde, ligesom det på sigt kan åbne 
for at flere af byens rum bliver en del af begivenhed-
ernes afvikling. For Musicon vil broen sikre adkomst 
til aflastningsparkering.
Beslutning om projektopstart er udskudt og der skal i 
2022 vurderes mulig placering og evt. opstart.
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PROJEKTER I 2023 - 2026

Plads til idrætten
Det ny idrætsanlæg – Målfeltet - 
nær Køgevej skal færdigudvikles 
og blive et nyt knudepunkt for 
områdets organiserede boldak-
tiviteter. Samtidig skal formålet 
med omklædningsfaciliteten ved 
Darupvej gentænkes i takt med at 
den funktionstømmes. 

Fremtiden ved Darup Idrætsanlæg

Målfeltets videre udvikling efterlader den nuværende 
omklædningsfacilitet ved Darup Idrætsanlæg næ-
sten funktionstom, og kan derfor gentænkes til nye 
formål eller nedrives. I 2021 har en række organisere-
de cykelforeninger henvendt sig med ønsket om at 
etablere et fælleshus for cykelsporten. omkring et nyt 
og levende miljø i området, hvor der ved færdig grus-
gravning også kan etableres nye, udfordrende BMX, 
Mountainbike eller cykel cross spor. 
En renovering og ombygning af den eksisterende 
klubbygning til brug for cykelklubberne vil være for 
omkostningstung, men cykelklubberne arbejder vi-
dere med deres projekt og her er Darup stadig i spil. 
En eksisterende tennisklub i området ved Darup går 
samtidig med planer om udvidelse af klubbens faci-
liteter i Darup med udendørsbaner til primært padel 
samt på sigt en udvidelse af deres eksisterende ten-
nishal med både tennis- og padelbaner. 
Både cykel- og tennisaktiviteterne kan blive vigtige 
elementer i fremtidssikringen af Darup Idrætsanlæg.

ØKONOMI: Undersøgelsen af Darup Idrætsanlægs 
fremtidspotentialer har ingen konsekvenser for Milens 
budget 2023-2026. 
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Mere plads til idræt ved Målfeltet

Målfeltet skal fortsat udvikles til brug for diverse 
boldaktiviteter og de sidste boldaktiviteter afventer 
fortsat at flytte fra Darup Idrætsanlæg til Målfeltet. I 
dag er den første omklædningsfacilitet ved Målfeltet 
opført og nye fodboldbaner er etableret i tilknytning 
til. Det næste facilitet er klubhus, som blandt andet 
skal rumme Darup Idrætsanlægs største bruger; fod-
boldklubben Røde Stjerne. Gennem omprioritering 
af eksisterende midler øremærket til udviklingen af 
Målfeltets faciliteter, kan en stor del af finansieringen 
til et nyt klubhus tilvejebringes, dog med undtagel-
se af 1,5 mio. kr. som er afsat i budget 2022. Projektet 
for bygningen er ved at blive færdiglavet, og anlæg 
forventes i 2022. Derefter vil boldaktiviteter på Darup 
Idrætsanlæg – herunder på de omkringliggende fod-
boldbaner – vil kunne fraflyttes endeligt. 
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Budgetforslag
Udvikling af Roskilde Dyrskuep-
lads og Milen er båret på et grund-
princip om at indtægter fra udle-
jning af de kommunale arealer og 
ejendomme skal forblive i områ-
det til investeringer og drift.
Kommer der fx flere le-
jeindtægter gennem afholdelse 
af flere arrangementer, øger det 
muligheden for investeringer i 
området. Dette kan afkaste mere 
drift, men også retfærdiggøre en 
højere leje, hvormed den økono-
miske balance opretholdes.

Kommunal anlægsbevilling

De fleste større projekter finansieres af kommu-
nale anlægsbevillinger, indarbejdet i de gældende 
budgetter.

Fundraising og medfinansiering

Der er også et grundprincip at områdets udvikling 
kan fremskyndes, hvis der er medfinansiering fra 
eksterne parter. 
Roskilde Festival og Roskilde Dyrskue er i den sam-
menhæng aktive medspillere som mulige medinve-
storer, idet de har interesse i at få skabt permanente 
faciliteter, som kan afløse dyre ad hoc løsninger.

Indtægter fra råstoffer

Udviklingen af området er understøttet af de in-
dtægter, kommunen får fra råstofindvinding på 
kommunal jord. Indtægten svarer til 15 % af marked-
sprisen, og vil indkomme over en længere årrække 
efterhånden som råstofgravningen skrider frem.

Jordopkøb

Udviklingen af området er understøttet af de in-
dtægter, kommunen får fra råstofindvinding på kom-
munal jord. Indtægten svarer til 15 % af markedspris-
en på råstoffer, og vil indkomme over en længere 
årrække efterhånden som råstofgravningen skrider 
frem.

Kommunens drift 

Mindre anlægsarbejder og tilpasninger som under-
støtter udviklingen i området, afholdes af driftsbevil-
linger for området. Indtægter fra udlejning er indar-
bejdet i driftsbudgettet.
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Økonomioversigt 

Budgetforslag

Milen og Roskilde Dyrskueplads
Handleplan 2020-23

2023 2024 2025 2026 2027-30

2.G.8 Lommeparken med plads til selvorganiseret idræt 1.600 0

5.G.9 En grøn dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom 900 900 900 900 3.600

5.G.11 Stiforbindelse til Himmelsøen 0 0 0 250 0

5.G.12 Opgradering af interne veje 0 1.200 1.200 0 0

I alt 900 3.700 2.100 1.150 3.600

I alt 900 3.700 2.100 3.600

2023 2024 2025 2027-30
2.G.8 Lommeparken med plads til selvorganiseret idræt 75 75 300

5.G.9 En grøn dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom 25 25 25 100

I alt 0 25 100 100 400

Budgetforslag - oversigt udgifter (Beløb i 1.000 kr)

Budgetforslag - oversigt afledt drift

MÅLFELTET OG DARUP IDRÆTSANLÆG

DYRSKUEPLADSEN
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