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UDBUD DEN 23. MARTS
KONTRHERING UGE 18

OPSTART ULTIMO MAJ

FÆRDIGT OMKRING EFTERÅRSFERIEN 2021
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OMRÅDEFORNYELSE BOLDERSLEV

HELHEDSPLAN OG ANLÆGSPROJEKTER

plantEgning - tUnnElparKEn

FartdæmPende
ForanstaltnInger
(veJbUmP tIl 30km/t)

eFFektgIvende
belysnIng I
tUnnel

FartdæmPende
ForanstaltnInger
(veJbUmP tIl 30km/t)

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.

tUnnelParken

n
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steMNINGsbelYsNING
DeR skabeR tRYGHeD oG
kaRakteR

plantEgning - fritiDsplaDsEn

sammenbIndende graFIk I termoPlast

stort ankomstskIlt
træterrasse
med OPhold og
bePlantnIng

eN aktIv
velkoMst

eksIst. cykel-P

trIbUnemIlJø aF
træsveller tIl oPhold
og oPvarmnIng

streetbasket

plantEgning - sløjfEn
trænIngsskUlPtUr
På gUmmIbelægnIng
med sIddekant

Indgang
tIl hallen
markeres I
termoPlast
og graFIk aF
stålrør.

FrItIdscenter

1:250

eksIst. transFormator
Flyttes tIl den anden sIden
aF veJen

grøn lysnIng

eksIst. grUsveJ
(brandveJ)

ramPe 4,5%

grUPPer aF træer

FartdæmPende
termoPlast

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

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

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

ramPe 4,5%-4,7%

belysnIng

asFaltstI ned tIl
UrnehovedveJ

aFskærmnIng
På aUtoværn

n

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

1:1000
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ramPe 4,5%

skolen

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

n

graFIsk overgang
På veJen

ramPe 4,5%

MateRIalItet oG
uDtRYk DeR skabeR et
saMMeNHæNG I bYeN

aFskærmnIng
På aUtoværn
ramPe 4,5%-4,7%
en tilføjelse til afskærmningen vil være:
Boldserslev stories. små og sjove
fortællinger om byen, poesi og anekdoter.
oplevelsen bliver noget særligt.

snIt 1:1000
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fokus på
fællesskabet

uNGt MIlJØ

leGeNDe GRafIk DeR
skabeR IDeNtItet
oG aktIvItet

sløJFen
HuRtIGRuteN
- DeN GRØNNe foRbINDelse
MelleM skole oG Hal

n
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SLØJFEN - DEN NØDVENDIGE FORBINDELSE
plantEgning - sløjfEn
FrItIdscenter

de pulverla
sløjfen og
og meterm
spændend

graFIsk overgang
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eksIst. transFormator
Flyttes tIl den anden sIden
aF veJen

grøn lysnIng

eksIst. grUsveJ
(brandveJ)

ramPe 4,5%

grUPPer aF træer

FartdæmPende
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ramPe 4,5%-4,7%

belysnIng
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aFskærmnIng
På aUtoværn
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SLØJFEN - DEN NØDVENDIGE FORBINDELSE
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bolderslev
- sløjfen
træer
træer

Populus tremula
Bævreasp
(10 m, Bredkronet)
Populus tremula
Bævreasp
str. H 16-18 mTk
(10 m, Bredkronet)

ral 9010

ral 5024

str. H 16-18 mTk

ral 6019

ral 6017

SLØJFEN - DEN NØDVENDIGE
FORBINDELSE
bolderslev
- sløjfen

Acer platanoides
Spidsløn
(12-15m, rund krone)
Acer platanoides
Spidsløn
str. H 16-18 mTk
(12-15m, rund krone)
str. H 16-18 mTk

engarealer
Engblanding med stor nektarproduktion

engarealer

Indhold:
Engblanding
med stor nektarproduktion
Flerårige: Hørblomst,
Linum perenne; Forglemmigej, Myosotis alpe
tris; Alm. røllike, Achillea millefolium; Fjernellike, Dianthus plumarius
Indhold:
Bibernelle, Sanguisorba officinalis; Moskus-katost, Malva moschata
Flerårige:
Linum
perenne;
Forglemmigej,
alpesSvaleurt, Hørblomst,
Chelidonium
majus;
Eng-nellikerod,
GeumMyosotis
rivale; Hvid
tris;
Alm. røllike,
Achillea millefolium;
Fjernellike,
Dianthus plumarius;
okseøje,
Chrysanthemum
leucanthemum;
Studenternellike,
Dianthu
6
Bibernelle,
Sanguisorba
officinalis;
Moskus-katost,
Malva
moschata;
barbatus; Akeleje, Aquilegia vulgaris
Svaleurt,
Eng-nellikerod,
Geum rivale;Centaurea
Hvid
Enårige:Chelidonium
Morgenfrue, majus;
Calendula
officinalis; Kornblomst,
okseøje,
leucanthemum;
Studenternellike,
Dianthus
cyanus; Chrysanthemum
Kornvalmue, Papaver
rhoeas; Hørblomst,
Linum annum;
barbatus;
Akeleje,
Aquilegia
vulgaris
Judaspenge, Lunaria annua; Skærmsløjfeblomst, Iberis umbella-

FRITIDSPLADSEN - MØDESTED FOR PLANLAGT OG SPONTAN AKTIVITETER
plantEgning - fritiDsplaDsEn

sammenbIndende graFIk I termoPlast
stort ankomstskIlt
træterrasse
med OPhold og
bePlantnIng

eksIst. cykel-P
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trænIngsskUlPtUr
På gUmmIbelægnIng
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FrItIdscenter

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

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

en træterrasse med ophold og
beplantning, der skaber et solrigt
plateau mellem forsamlingshus og den
urbane forplads.
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FRITIDSPLADSEN - MØDESTED FOR PLANLAGT OG SPONTAN AKTIVITETER

derslev

othic - Regular

Farveskala

belysnIng

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.

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.

8

FRITIDSPLADSEN - MØDESTED FOR PLANLAGT OG SPONTAN AKTIVITETER
bolderslev - fritidsPladsen
træer

Malus hybr. ‘Aroma’/’Skovfoged’/’Ingr
Æble
str. H 14-16 mTk,

bolderslev - fri
træer
Træer i planTekaSSer (TræTerraSSen)

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

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

bolderslev - fritidsPl
træer

Træer i planTekaSSerMalus
(TræTerra
hybr. ‘A
STauder i planTekaSSer (TræTerraSSen)
Deschanpsia cespitosa
‘ Goldschleier
Æble
Mosebunke
h. 60 cm

str. H 14-16 m

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

Træer i planTekaSSer

Anemanthele lessoniana
Regnbuegræs
h. 60-70cm
(TræTerraSSen)

Prunus avium

STauderstr.
i planTekaSSer
1L potte, 5 stk./m2 (TræTer
Fuglekirsebær
25%

(7-12m, bred k

str. fl.stm. 200
Briza media
Hjertegræs
h. 20-40 cm
str. 1L potte / 3L potte, 7 stk./m2
25%
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STauder i planTekaSSer (TræTerraSSen)

Deschanpsia c

Sesleria heufleriana Mosebunke
Blåaks
h. 60 cm
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SKOLEANKOMSTEN

plantEgning - sKolEanKomstEn

leg og aktIvItet
For alle

grøn ramme
ankomstskIlt
klatreleg

oPhold

asFaltbane
bakkelandskab

sveller tIl oPhold

sammenbIndende
graFIske skIlte
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SKOLEANKOMSTEN -
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SKOLEANKOMSTEN -

bolderslev - skOlea
træer
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ral 5024

ral 6019
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ral 6000

str.
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TUNNELPARKEN - DET PRAGMATISKE
ANLÆG
plantEgning - tUnnElparKEn

FartdæmPende
ForanstaltnInger
(veJbUmP tIl 30km/t)

stemningsbelysningen oplyser den
ellers dunkle tunnel, og skaber et
spændende rum.

eFFektgIvende
belysnIng I
tUnnel

stemningsbelysningen oplyser den
ellers dunkle tunnel, og skaber et
spændende rum.

FartdæmPende
ForanstaltnInger
(veJbUmP tIl 30km/t)

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

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