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trIbUnemIlJø aF 
træsveller tIl oPhold 
og oPvarmnIng

de spændende skulpturer byder 
velkommen på fritidspladsen. her 
er der mulighed for leg på de sjove 
former, samt ophold langs kanten på 
siddesveller.

tribunemøblet foran hallen er 
dannet af egesveller. møblet 
ligger op til både ophold, leg 
og træning for boldklubben.

en træterrasse med ophold og 
beplantning, der skaber et solrigt 
plateau mellem forsamlingshus og den 
urbane forplads.

plantEgning - fritiDsplaDsEn
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de pulverlakerede stålskilte placeres langs 
sløjfen og på hurtigruten. smuk poesi 
og metermarkeringer gør forbindelse 
spændende og sjov.

afskærmningen monteres ved autoværnet 
mellem hellevad-Bovvej og gangareal. 
dette giver en tryg og sikker oplevelse af 
forbindelsen.

en tilføjelse til afskærmningen vil være: 
Boldserslev stories. små og sjove 
fortællinger om byen, poesi og anekdoter. 
oplevelsen bliver noget særligt.
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aF veJen
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FartdæmPende 
termoPlast
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FrItIdscenter
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asFaltstI ned tIl 
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(brandveJ)
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stemningsbelysningen oplyser den 
ellers dunkle tunnel, og skaber et 
spændende rum.

den smukke beplantning i form 
af kirsebærtræer, skaber en 
foranderlig park i blomstringstiden. 
Byens indbyggere planter selv 
disse.

eFFektgIvende 
belysnIng I 
tUnnel

FartdæmPende 
ForanstaltnInger
(veJbUmP tIl 30km/t)

FartdæmPende 
ForanstaltnInger
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plantEgning - tUnnElparKEnOMRÅDEFORNYELSE BOLDERSLEV
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SLØJFEN - DEN NØDVENDIGE FORBINDELSE 

bolderslev - sløjfen

Engblanding med stor nektarproduktion

Indhold:
Flerårige: Hørblomst, Linum perenne; Forglemmigej, Myosotis alpes-
tris; Alm. røllike, Achillea millefolium; Fjernellike, Dianthus plumarius; 
Bibernelle, Sanguisorba officinalis; Moskus-katost, Malva moschata; 
Svaleurt, Chelidonium majus; Eng-nellikerod, Geum rivale; Hvid 
okseøje, Chrysanthemum leucanthemum; Studenternellike, Dianthus 
barbatus; Akeleje, Aquilegia vulgaris
Enårige: Morgenfrue, Calendula officinalis; Kornblomst, Centaurea 
cyanus; Kornvalmue, Papaver rhoeas; Hørblomst, Linum annum; 
Judaspenge, Lunaria annua; Skærmsløjfeblomst, Iberis umbella-
ta; Klinte, Agrostemma githago; Alm. hjulkrone, Borago officinalis; 
Brudeslør, Gysophila elegans; Ridderspore, Delphinum consolida; 
Knippelimurt, Silene armenia
Toårige: Gyldenlak, Cherianthus cheirii/allionii; Alm. slangehoved, 
Echium vulgare; Fingerbøl, Digitalis purpurea

Såtidspunkt:
Midt april-start juni og august-september.

Udsædsmængde:
2 kg pr. 1000 m2

Plantehøjde:
60-80 cm

Blomstring:
maj-oktober

Pleje:
Arealet må aldrig gødes. Skal klippes i ca. 10 cm højde én gang 
årligt efter afblomstring. Afklippet skal fjernes.

Jordbearbejding iht. anvisning fra producent.

engarealer

Populus tremula
Bævreasp 
(10 m,  Bredkronet)

str. H 16-18 mTk

Acer platanoides
Spidsløn
(12-15m, rund krone)

str. H 16-18 mTk

træer
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tIlgængelIghed og tryghed

sløjfen er en rampe og en direkte stiforbindelse over jernbanen i Bolderslev. 
denne rampe skal sikre at eleverne i skoletiden, hurtigere kan komme fra skole 
til idrætsundervisning i hallen, samt gøre forbindelsen tilgængelig for alle 
byens borgere.

ramperne udføres i asfalt, og ved en jævn stigning danner stien en tryg og 
tilgængelig adgang for alle.

Grafisk poesi på fladen, gør både cyklister og gående opmærksomme når 
vejforløbet på Stadionvej nærmer sig. Der tilføjes samtidig spændende grafik i 
overgangen for fritidscenteret.

Belysning og stålskilte sættes op langs ramperne, for at gøre forbindelsen 
tryg og spændende at bevæge sig ad.

det forventes at der opsættes afskærmning ved eksisterende autoværn 
på hellevad-Bovvej, hvilket giver en tryg oplevelse af forbindelsen over 
jernbanen. de tekniske muligheder er under afklaring og der er startet en 
forhåndsdialog ved de aktuelle myndigheder.

sløJFen
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Farveskala
karaktergivende nuancer der har referencer i naturens farver 
(fra blålige nuancer til grønlige farver) dette vil skabe en 
naturlig sammensmeltning med byens grønne omgivelser 
men stadig fremstå som markeringer med et visuelt tvist. 

belysnIng
Belysningen i byen skal diffrenterieres alt efter hvilket fokus 
der ønskes i de enkelte byrum. 

langs byens stier benyttes kommunens allerede brugte 
parkarmatur på mast.
pladser eller særlige områder iscenesættes med særlig 
stemningsskabende effektbelyning. 
effektbelysningen skal fremhæve byrummets kendetegn og 
potentialer.
der kan benyttes farvet belysning der refererer til 
farveskalaen.  

bePlantnIng
det grønne miljø skal være nærværende, rumskabende og 
give beboerne i Bolderslev et hav af duftende og visuelle 
sanseindtryk, der forandres hele året rundt. 

• Blomstrende frugttræer
• Rumskabende fyldige trækroner
• Vilde og duftende græsenge, der slåes 1-2 gang årligt
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FRITIDSPLADSEN - MØDESTED FOR PLANLAGT OG SPONTAN AKTIVITETER
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FRITIDSPLADSEN - MØDESTED FOR PLANLAGT OG SPONTAN AKTIVITETER

bolderslev - fritidsPladsen

Prunus avium ‘plena’
Fuglekirsebær
(7-12m, bred krone)

str. fl.stm. 200-250 mTk - flerstammet

Deschanpsia cespitosa ‘ Goldschleier’
Mosebunke 
h. 60 cm

str. 1L potte / 3L potte, 5 stk./m2
25%

Anemanthele lessoniana
Regnbuegræs
h. 60-70cm

str. 1L potte, 5 stk./m2
25%

Briza media
Hjertegræs
h. 20-40 cm  

str. 1L potte / 3L potte, 7 stk./m2
25%

Sesleria heufleriana
Blåaks
h. 20-30cm  

str. 1L potte, 7 stk./m2
25%

Træer i planTekaSSer (TræTerraSSen)

træer

STauder i planTekaSSer (TræTerraSSen)

Malus hybr. ‘Aroma’/’Skovfoged’/’Ingrid Marie’
Æble

str. H 14-16 mTk, 
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SKOLEANKOMSTEN - 
bolderslev - skOleankOmsten

træer

Malus hybr. ‘Aroma’/’Skovfoged’/’Ingrid Marie’
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Prunus hybr. ‘Stella’/ ‘Corum’/ ‘Sam’
Kirsebær 

str. H 14-16 mTk, 
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ellers dunkle tunnel, og skaber et 
spændende rum.

den smukke beplantning i form 
af kirsebærtræer, skaber en 
foranderlig park i blomstringstiden. 
Byens indbyggere planter selv 
disse.
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plantEgning - tUnnElparKEn
TUNNELPARKEN - DET PRAGMATISKE ANLÆG
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