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INDHOLD 

vision

Roskilde Dyrskueplads sætter scenen 
for nationale og internationale 
events under åben himmel. Pladsen 
er samtidig springbræt til de åbne 
vidder i Milen. Et unikt landskab som 
løbende forandres i kølvandet på 
råstofgravningen. I tæt samspil lever 
kultur, natur, musik, kunst, idræt- og 
friluftsliv side om side. I en konstant 
vekselvirkning af intensivitet og 
stille hverdage. Her tager by og land 
favntag med hinanden og byder op til 
et væld af oplevelser.
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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. 

2020 - og måske 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 
strategisk og målrettet med områdets udvikling 
med afsæt i samlet helhedsplan for Milen og 
Roskilde Dyrskueplads. Handeplanen præsenterer 
et overblik over indsatser inden for området 
og udpeger samtidig retningen for kommende 
års prioriteringer og indsatser. Handleplanen 
revideres hvert år som led i byrådets 
budgetforhandlinger. 

Introduktion
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FNs 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 udviklingen af Roskilde 
Dyrskueplads og Milen



Udviklingsplan

Milen og Roskilde Dyrskue-
plads skal udvikle sig til 
en vigtig brik i Roskildes 
Grønne Ring med fokus på 
det aktive land, kunsten 
og idrætten. I det følgende 
præsenteres hovedlinjerne 
for områdets udvikling. 

ROSKILDE DYRSKUEPLADS
Roskilde Dyrskueplads er et vigtigt aktiv for Ros-
kilde. Pladsen har gennem mere end 50 år lagt 
kulisse til et utal af events, hvor Roskilde Festival 
og Roskilde Dyrskue markerer sig både lokalt, 
nationalt og internationalt. 

Det skal den blive ved med, men i en moderne 
udgave med attraktive rammer for nuvæ-
rende  arrangementer og nye events. Ønsket 
er at  dyrskuepladsen er Roskildes primære 
omdrejnings punkt for udendørs events.

En grøn og åben plads året rundt
Når pladsen ikke benyttes til arrangementer skal 
alle frit kunne benytte området som et rekreativt 
frirum. En samlet strategi for styrkelse af pladsens 
grønne profil med nye plantninger skal  samtidig 
tilgodese de store arrangementers behov for flek-
sibilitet.

Den urbane zone
Et centralt element på dyrskuepladsen er den ur-
bane zone - områdets rygrad. Gennem den urbane 
zone løber den ny Kamstrupsti, og zonen skal på 
sigt indbyde til oplevelser og udfoldelse og indehol-
de permanente faciliteter, der kan servicere både 
events og hverdagsliv. De permanente faciliteter 
skal være med til at mindske omkostningstunge ad 
hoc løsninger hvert år. 

Den urbane zone ligger som en naturlig forlæn-
gelse af Musicons Rabalderstræde nord for mo-
torvejen. En ny stibro over motorvejen skal knytte 
dyrskuepladsen tættere sammen med Musicon, 
Sydbyen og det øvrige Roskilde. 

ASK Hedeland

Covid-19 testcenter

Drive-in bio

TV-optagelse, Blu

Roskilde Cykle Ring

Live fra Roskilde Festival, DR2

Roskilde Amerikanerbilklub

Ung sommer

Danmarks Cykelunion

Myndeklubben

ASK Hedeland

ASK Hedeland

Drive in-Halloween

Drive in-Jul

ASK Hedeland

Fyrværkerisalg

Arrangement Tidspunkt

14/3

23/4 - 1/10

7/5 - 16/6

3/6 (v. Dream City)

13/6

1/7 -7/7

30/7 - 3/8

31/7 (v. Dream City)

29/8 - 30/8

4/9 - 6/9

13/9

18/10

27/10 - 9/11

27/11 - 29/12

30/11

23/11 - 9/1

Arrangementer på dyrskuepladsen i 2020
2020 blev et mærkbart anderledes år på Roskilde 
Dyrskueplads og Milen. Covid-19 forårsagede 
aflysninger på stribe og de tilbagevendene 
arrangementer måtte se sig nødsaget til at 
springe et år over. Situationen skabte grundlag 
for nogle andre og nye typer af aktiviteter, der 
hidtil ikke har fundet plads på dyrskuepladsen. 
Pladsens fleksibilitet og rummelighed blev 
dermed udnyttet til fulde i 2020 - og måske i 2021. 
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En robust landskabsplan for åbEn arEna og målfEltEt | 29. oktobEr 2014 | sla10
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Udviklingsplan

Tematiserede delområder
I landskabsstrategien er Milen inddelt i ti tematise-
rede delområder, som skal sikre en stor variation 
af oplevelser og muligheder.

Himmelsøen er en omdannelse af Darup Grusgrav 
til et område med naturoplevelser og søaktiviteter. 
Syd for Roskilde Dyrskueplads er temaet Eventsce-
nen, da landskabet skal fungere som en fleksibel 
udvidelse af dyrskuepladsen. 

Geokammeret er tænkt som et læringssted for 
geologi og natur og Terrasserne som et meget 
bearbejdet landskab - begge omformet efter rå-
stofgravning. Åndehullet skal forblive en fredfyldt 
oase, i Spisekammeret kan man fiske, mens Dybet 
er udpeget til at rumme leg og bevægelse. De tre 
sidste delområder - Idræt, Plateauet og Landbrug - 
er endnu ikke lagt i faste rammer. 

Himmelsøen og Eventscenen, som er kommunalt 
ejede arealer er under udvikling, mens de øvrige 
delområder udvikles over et længere tidsperspek-
tiv. Realisering på private arealer er betinget af 
grundejerens accept og deltagelse.

MILENS KUNSTSTRATEGI
Billedkunstner Morten Stræde og SLA har i fæl-
lesskab skabt kunststrategien, der er udviklet som 
en del af landskabsstrategien. Målet er løbende at 
tilføre Milen nye kunstværker indenfor et fastsat 
dogme. 

Dogme
Det enkelte kunstværk skal hænge nært sammen 
med landskabet og adfærden i området, det skal 
være i stor skala og gerne udføres i beton. Værker-
ne skal give Milens besøgende en særegen ople-
velse af sammenhængen mellem kunst, landskab 
og et område i varig forandring.

Kunsten skal være med til at brande Milen som et 
unikt område, der sammen med de øvrige tiltag i 
Milen bliver et aktiv for både turister, hverdagsliv, 
kunstinteresserede og events. 

PLADS TIL IDRÆTTEN
Roskilde Kommune ønsker at fremme bevægelse 
i hverdagen og det sunde liv. Gode rammer for 
idrætslivet er en vigtig forudsætning for at indfri 
dette ønske. Idrætten har derfor en væsentlig rolle 
i udvikling af området - både den organiserede og 
den selvorganiserede. 

Attraktive idrætsfaciliteter i øst og vest 
Det ny idrætsanlæg – Målfeltet - nær Køgevej skal 
færdigudvikles og blive et nyt knudepunkt for om-
rådets organiserede boldaktiviteter. Samtidig skal 
formålet med omklædningsfaciliteten ved Darupvej 
gentænkes i takt med at den funktionstømmes. 
Bygningen ligger ikke på et areal til grusgrav-
ning, hvorfor der er potentiale for at samle en ny 
idrætsfunktion i bygningen og revitalisere det som 
knudepunkt for et idrætstilbud, der ikke kræver 
boldbaner. En undersøgelse af bygningens poten-
tialer skal kvalificere dens fremtid. 

MILEN - DET AKTIVE LANDSKAB
I ”Milen – landskabs- og kunststrategi” er to-
nen slået an til et kreativt musisk og foranderligt 
landskab. Her skal råstofgravning, store arrange-
menter samt kultur-, natur- og fritidsinteresser gå 
hånd i hånd. Råstofgravene indgår aktivt i områ-
dets udvikling og benyttes til fortælling om stedets 
råstofressourcer. 

Principper for Milens udvikling
Tegnestuen SLA står bag Milens landskabsstrategi, 
hvor der er taget afsæt i landskabets præmisser 
med grus som grundmateriale og tiden som en 
faktor, der gør at området løbende skifter karakter. 
Beplantning skal indtage landskabet og terrænet 
ændre sig i takt med grusgravning og naturlig 
erosion.

Solide plantninger, ekstensiv græspleje samt et 
uforfinet udtryk på stier og inventar skal gøre 
området robust og alligevel interessant at færdes 
i, uanset om der er tale om få gæster i hverdagen 
eller intensivt brug under de største events. 

Grus og beton bliver et fremtrædende materiale, og 
plantningerne vil primært bestå af hjemmehørende 
arter, som naturligt findes i området. 

For at optimere adgangen til Milen er der planlagt 
et vidtforgrenet stinet, som kobler sig til kommu-
nens overordnede stisystem.
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D Y R S K U E P L A D S E N

M Å L F E L T E T

M I L E N

Bag navnet ’Milen’
Milen er valgt som navn for 
landskabet og refererer til de 
vandrende sandmiler i det danske 
kystlandskab, der er under varig 
forandring.
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Status i 2020-2021

ET ANDERLEDES OG KRÆVENDE ÅR - i 2020 og måske 2021

2019 og 2020 stod i jubilæummernes tegn. I 2019 fejrede Roskilde Dyr-
skue sit 50 års jubilæum og i 2020 skulle Roskilde Festival have fejret sin 
festival nr. 50. Men 2020 og 2021 blev  istedet årene, hvor Roskilde Festi-
val, Roskilde Dyrskue og alle andre tilbagevendende arrangementer på 
dyrskuepladsen, ikke kunne afvikles grundet Covid-19s nedlukning og 
forsamlingsforbud. I 2021 lykkedes det dog Roskilde Dyrskue at afvikle 
Store Hestedag, til stor glæde for mange.

Covid-19 situationen medførte nogle nye typer af aktiviteter på Roskilde 
Dyrskueplads med både testcenter og drive-in biograf og julemarked. 

FORUDSÆTNING FOR REALISERING: Ingen økonomiske konsekvenser for Milens 
budget 2022-2025. 

NYT TIL IDRÆTSLIVET - padelcenter ved Rønøs Alle

Med et nyt padelcenter ved Rønøs Alle 2-4 tilføjes en ny fritidsaktivitet, 
der bidrager til det samlede kultur-, idræts- og fritidsliv på Roskilde 
Dyrskueplads og Milen. I lokalplan 537, der rammersætter udviklingen 
af det samlede område, er der planlagt for oplevelseserhverv på adres-
sen. Med en ny lokalplan 702 videreføres denne ambition og padeltilbud-
det bliver kommercielt drevet som en pay-&-play-aktivitet. Lokalplanen 
er vedtaget i marts 2021. 

FORUDSÆTNING FOR REALISERING: Ingen økonomiske konsekvenser for Mi-
lens budget 2021-2024.
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EN ÅBEN PLADS - med midlertidig hegning

Da Kampstrupstien blev flyttet til sin nye placering, var det sammen med 
visionen om, at Roskilde Dyrskueplads skal være åben og tilgængelig 
for offentligheden. Pladsen skal være et rekreativt aktiv for Roskildes 
borgere året rundt. Med en åben og offentlig 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 per-
manent løsning til hegning ved begivenheder blevet afsøgt. Det har vist 
sig, at kun de store arrangementer hegner langs Kampstrupstien og har 
en meget begrænset udgift til at opsætte midlertidigt byggepladshegn. 
Derfor afprøves herefter en løsning, hvor begivenheder selv skal hegne 
og i begrænsede perioder før, under og efter. Det skal sikre, at der kun 
er hegn langs Kampstrupstien i korte perioder, når der er behov for dette 
ved store begivenehder.  For at sikre uvedkommende kørsel på pladsen 
til hverdag er der opsat en eftergivende stele forenden af Kampstrupstien 
(syd). Forsøget skulle have kørt i 2020, men udskydes til første år med 
normal afvikling af arrangementer, angiveligt i 2022, pga. Covid-19 situa-
tionen. 

FORUDSÆTNING FOR REALISERING: Ingen konsekvens for Milens budget 
2022-2025. Ved leje af dyrskuepladsen stilles det som betingelse, at arrangøren 
selv afholder udgift til og opsætning af hegning i en afgrænset tidsperiode.  

MELLEMLAGERET - mere end spildevandteknik

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 naturengs vegetation og 
buske. I 2021-2022 bliver arbejdet færdiggjort med græssåning og bus-
krydning rundt om terrænformen, så der åbnes op 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.

FORUDSÆTNING FOR REALISERING: Udgifterne til anlæg er dækkes af eksiste-
rende bevilling samt reetableringsmidler fra Fors’ anlægsarbejde. 
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HIMMELSØEN - et populært tilløbsstykke

Himmelsøen er en stor succes og  mange brugergrupper henvender sig 
med konkrete ønsker til at udfolde vandaktiviteter i Himmelsøen. Senest 
har stand-up padel (SUP) brugere fået mulighed for at mødes og udøve 
deres vandsport i området. 

Himmelsøen trækker også mange badende gæster til sig, særligt i som-
merhalvåret. Den nuværende flydebro er ikke tiltænkt eller dimensioneret 
til badende gæster, men gående. Himmelsøens popularitet som badested 
er dog kun stigende og afspejler et behov for at løbende at opgradere og 
udvikle på nuværende facilieter. Badeaktiviteterne skal balanceres med 
sikkerhedshensyn og naturlivet i området, så det ikke forringer vilkårene 
for områdets rige arts- og biodiversitet. I de kommende år vil der være et 
fokus på at følge områdets udvikling og igennem driften løbende forsøge 
at tilpasse badeforholdende til områdets brug og attraktivitet

FORUDSÆTNING FOR REALISERING: Ingen konsekvens for Milens budget 2022-2025. 

©sn.dk

©Roskilde Stories, Instagram

10





De kommende 4 års prioriteringer - 2022-2025

GRØN STRØM - bæredygtig energiforsyning på dyrskuepladsen

I et samarbejde mellem Roskilde Kommune og Roskilde Festival arbej-
des for at skabe en dyrskueplads med grøn strøm til glæde for alle. Det vil 
blandt andet muliggøre en 100% omstilling til grøn strøm for Roskilde Festi-
val ved afvikling af deres arrangementer. Roskilde Dyrskueplads er delvist 
forsynet med el, men ved store arrangementer, er det nødvendigt at sup-
plere med dieselgeneratorer og gasflasker. Ved udrulning af mere strøm på 
pladsen, kan Roskilde Festival udfase brugen af 71.000 liter diesel og 29.000 
liter flaskegas, og reducere deres Co2-udledning med 250 ton årligt. Derfor 
ønsker festivalen at investere i etbaleringen af tre nye transformerstatio-
ner, og i samarbejde med Roskilde Kommune sikre at der er tilstrækkelig 
med kabelføring og elskabe på pladsen. Dette skal både sikre, at alle store 
arrangementer kan afvikles udelukkende med grøn strøm og at tilgængelig-
heden til strøm på pladsen generelt set forbedres. 

FORUDSÆTNING FOR REALISERING: Ingen konsekvens for Milens budget 2022-
2025. Udrulning af grøn strøm kræver en investering i tre transformerstationer 
af Roskilde Festival og en supplerende investering i kabelføring og elskabe af 
Roskilde Kommune. 

©Google

BEPLANTNING PÅ MILEN OG DYRSKUEPLADSEN
Dyrskuepladsens grønne karakter er en identitetsmarkør og et vigtigt rumska-
bende element, både til hverdag og til begivenheder. Men beplantningen skal 
passes på, gøres mere robust og mangfoldiggøres med flere træer og buske, 
der sikrer, at dyrskuepladsen fortsat er en grøn oplevelse. Det samme gælder 
Milen. Tilsammen udgør områderne en enorm grøn ressource for Roskilde - 
en fælled, der skal være rig på oplevelser og biodiversitet. I løbet af 2020/21 
er de første initiativer taget. Jord og beplantning på Milen er blevet udskiftet, 
efter at nyplantningerne sat i 2018 desværre gik ud pga. en hård 1. vækstsæ-
son - først med for meget regn, siden for meget tørke. Landingen ved Poppel-
gårdsvej er tilsvarende blevet færdiggjort med nyplantninger, og dertil er den 
Gyldne Bazar på dyrskuepladsen ved at blive fuldendt med nyplantninger. Det 
skal fremtidssikre strækkets grønne karakter. I de kommende år vil flere initia-
tiver for videreudvikling af beplantningen blive søsat, så oplevelsen af Milen og 
dyrskuepladsen vil være grøn og (arts)berigende mange år frem. 

FORUDSÆTNING FOR REALISERING: Den videre fornyelse og etablering af 
ny beplantning igangsættes fra 2023 og frem, hvor der er en tilbagevendende 
anlægs bevilling på 0,9 mio. kr. 
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GRØN STRØM - bæredygtig energiforsyning på dyrskuepladsen

HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ DYRSKUEPLADSEN
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. 

FORUDSÆTNING FOR REALISERING: Fobedring af regnvands-
håndteringen forudsætter en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. 
over årene 2022-2025. 

behov for regnvandsløsning

LOMMEPARKEN - mere plads til selvorganiseret idræt

Ideen om en lommepark ved dyrskuepladsen mellem den Urbane zone 
og Målfeltet, blev født i landskabsplanen for dyrskuepladsen. I et nyt 
skitseprojekt præsenteres principperne for områdets udvikling med 
et fokus på at understøtte det selvorganiserede idræts- og fritidsliv på 
Milen, bl.a. med en trailfunktion og et aktiverende landskab, der skal 
gøre lommeparken til et godt sted at starte og slutte sin færden rundt 
i området. Med relation til Kampstrupstien og idrætsfaciliteterne ved 
Målfeltet placerer lommeparken sig godt i forhold til dyrskuepladsen og 
Milen. Når den nye stibro over Holbækmotorvejen er opført, vil lomme-
parken blive et centralt knudepunkt for områdets brugere og færd slen til 
og fra områdets fritidstilbud. Samtidig er det et vigtigt fokus i områdets 
udvikling, at det fortsat skal være et fleksibelt areal, der kan benyttes til 
afvikling af dyrskuepladsens større arrangementer. 

FORUDSÆTNING FOR REALISERING: Udviklingen af lommeparken kan igang-
sættes i 2024, hvor der er en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. 

8
Pinetet - en lommepark i Milen | Roskilde Kommune | Transparent Design | 27.05.2020  
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NY STIBRO OVER HOLBÆMOTORVEJEN  
- binder byen sammen med dyrskuepladsen og Milen

NY STIBRO OVER JERNBANEN LILLE SYD  
- binder Milen sammen fra øst til vest 

Med den nye stibro over Holbækmotorvejen styrkes koblingen 
mellem Roskilde og dyrskuepladsen og Milens rekreative fritidstil-
bud 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 kommer med tog, 
bus, til fods eller på cykel, til pladsen. Det vil bringe liv til Roskilde 
Sydby og særligt Musicons Rabalderstræde, ligesom det på sigt 
kan åbne op for at flere af byens rum bliver en del af begivenhe-
dernes afvikling. Der er igangsat forberedelser af et samlet udbud, 
som kvalificeres og analyseres i 2022.

En ny permanent stibro over jernbanen Lille Syd skal sikre en stærkere kobling 
mellem Milens vestlige og østlige del, der i dag adskilles af jernbaneforbindel-
sen, og skabe nye muligheder for hverdagslivet området.  I samarbejde med 
Roskilde Festival skal den midlertidige bro gøres til en permanent løsning og 
binde området godt sammen til hverdag og begivenheder. Stibroen vil bidrage 
til at fremme hverdagslivet i Milen og øge den rekreative brug af området. 
Stibroen vil også understøtte trafiksikre forbindelser gennem området, når 
råstofgravningen igen påbegyndes i Milen, og tung lastbiltrafik ledes af Darup-
vej. Sammen med Roskilde Festival er der identificeret en unik mulighed for at 
købe en stibro af en større hollandsk festival. Den hollandske festival har i en 
årrække anvendt en stibro som midlertidig løsning over en motorvej. Broen 
er bygget som en permanent konstruktion i stål, men anvendt midlerti-
digt, da man ikke har ønsket at have den stående året rundt. Nu er broen 
imidlertid blevet erstattet af en ny permanent løsning og er derfor til salg. 
En ekstern undersøgelse af broens tekniske og økonomiske potentiale 
konkluderer, at det vil være en velegnet stibro løsning i Milen og bæredygtig 
økonomisk som miljømæssigt. Med denne løsning kan det dermed blive 
muligt at realisere det længe nærede ønske om en fast bro.

FORUDSÆTNING FOR REALISERING: Stibroen over Holbækmotorvejen har 
ingen konsekvenser for Milens budget 2022-2025, men har i alt 39 mio. kr. 
afsat på det samlede anlægsbudget i 2023 og 2024. FORUDSÆTNING FOR REALISERING: Jernbanebroen over Lille Syd kan anlægges i 

2022, hvor der er anlægs bevilling på 9 mio. kr.

Cykelslangen, 
©Dissing+Weitling

©Roskilde Festival
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Stibro over jernbane

Stibro over Holbækmotorvej

Mod Musicon og Roskilde st. 
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Mod Darup
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FREMTIDEN I DARUP IDRÆTSANLÆG  - vest

MERE PLADS TIL IDRÆT VED MÅLFELTET - øst

Målfeltets færdiggørelse efterlader nuværende omklædningsfacilitet ved 
Darup Idrætsanlæg funktionstom. Da selve klubbygningen ved Darup 
idrætsanlæg ikke skal udgraves, modsat de omkringliggende fodboldbaner, 
kan denne gentænkes til nye formål. Derfor søsættes i 2021 et analyse og 
udviklingsarbejde med henblik på at afklare, hvad fremtiden kan og skal 
være for Darup Idrætsanlæg. På nuværende tidspunkt har en række orga-
niserede cykelforeninger henvendt sig med ønske om at etablere en fælles 
klub- og omklædningsfacilitet i området. En fælles organisering og place-
ring af cykelforeningerne kan skabe et nyt og relevant miljø i området, hvor 
der ved færdig grusgravning også kan i nye, udfordrende MTB-track og lign. 
Anvendelsen af klubbygningen til nye formål vil kræve en indvendig ombyg-
ning, som samtidig rummer et potentiale for at skabe synergi til en nødven-
dig energirenovering af klubbygningen, der skal sikre at det sidste oliefyr i 
Roskilde Kommunes offentlige bygninger sløjfes. En eksisterende tennisklub 
i området ved Darup går også med planer om udvidelse af sin facilitet med 
udendørsbaner til både tennis og padel. Både cykel- og tennisaktiviteterne 
kan blive vigtige elementer i fremtidssikringen af Darup Idrætsanlæg i en ny 
og grusgrav-venlig udgave.

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 klubfacilitet ved Målfeltet opført og nye 
fodboldbaner er etableret i tilknytning til. Det næste klubhus skal rumme 
Darup Idrætsanlægs største bruger; fodboldklubben Røde Stjerne. Gen-
nem omprioritering af eksisterende midler øremærket til udviklingen af 
Målfeltets faciliteter, kan en stor del af finansieringen til et nyt klubhus 
tilvejebringes, dog med undtagelse af 1,5 mio. kr. Med en sidste bevilling, 
vil Målfeltet kunne færdigudvikles og Darup Idrætsanlæg - herunder de 
omkringliggende fodboldbaner - fraflyttes endeligt. Hermed er rammen sat 
for det fremtidige organiserede fritidsliv ved Målfeltet. 

FORUDSÆTNING FOR REALISERING: Undersøgelsen af Darup Idrætsanlægs 
fremtidspotentialer har ingen konsekvenser for Milens budget 2022-2025. 

FORUDSÆTNING FOR REALISERING: Færdiggørelsen af Målfeltet forudsætter 
en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. over årene 2022-2025. 
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NY GRUSGRAVNING IGANG - i Milen vest

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 betyde 
ændringer i anvendelsen af området til hverdag og ar-
rangementer. Der er ansøgt om gravetilladelse på area-
let 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, og 
Roskilde Kommune arbejder med løsninger, der skal 
minimere generne for lokalområdet mest muligt. 

FORUDSÆTNING FOR REALISERING: Når grusgravningen 
er færdig skal indvender efterbehande gravearealet. Efter-
behandlingen skal sikre området en rekreativ og oplevelses-
mæssig værdi efter endt gravning, 

ny grusgrav

ny grusgrav

17



Budget 2022-2025

Økonomisk grundprincip
Udvikling af Roskilde Dyrskueplads og Milen er 
båret på et grundprincip om at indtægter fra udlej-
ning af de kommunale arealer og ejendomme skal 
forblive i området til investeringer og drift.

Kommer der fx flere lejeindtægter gennem afhol-
delse af flere arrangementer, øger det muligheden 
for investeringer i området. Dette kan afkaste mere 
drift, men også retfærdiggøre en højere leje, hvor-
med den økonomiske balance opretholdes.

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 
sammenhæng aktive medspillere som mulige 
medinvestorer, 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 
indtægter, kommunen får fra råstofindvinding på 
kommunal jord. Indtægten svarer til 15 % af mar-
kedsprisen, og vil indkomme over en længere år-
række efterhånden som råstofgravningen skrider 
frem.

Jordopkøb
Strategiske jordopkøb i Milen kan være med til at 
understøtte områdets udvikling, men indgår ikke i 
den økonomiske handleplan.
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Milen og Roskilde Dyrskueplads
Handleplan 2020-23

22002222 22002233 22002244 22002255 22002266--2299

5013 Stibro over jernbanen på Lille Syd Banen 9.000 0 0 0 0

II  aalltt 99..000000 00 00 00 00

2.G.6 Diverse anlæg 0 0 0 0 0

2.G.7 Bygninger 1.500 0 0 0 0

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 3.600

5.G.10 Håndtering af regnvand på dyrskuepladsen 600

II  aalltt 22..110000 990000 22..550000 990000 33..660000

II  aalltt  1111..110000 990000 22..550000 990000 33..660000

22002222 22002233 22002244 22002255 22002266--2299
5015 Stibro over jernbanen på Lille Syd Banen 350 350 300 1.200

2.G.6 Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse anlæg 75 75 75 75 300

2.G.7 Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger 100 100 100 100 400

2.G.8 Lommeparken med plads til selvorganiseret idræt 300

5.G.9 En grøn dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom 25 25 325

5.G.10 Håndtering af regnvand på dyrskuepladsen 20 20 20 80

II  aalltt  117755 554455 557700 552200 22..660055

NNootteerr
Etablering af stibro over motorvejen er ikke del af handleplanen, men indgår i den strategiske anlægsplan med 39 mio. kr. i 2023 -24

Budgetforslag - oversigt udgifter (Beløb i 1.000 kr)

Budgetforslag - oversigt afledt drift

MMÅÅLLFFEELLTTEETT  OOGG  DDAARRUUPP  IIDDRRÆÆTTSSAANNLLÆÆGG

SSTTIIBBRROO  

DDYYRRSSKKUUEEPPLLAADDSSEENN
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