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Det grønne: 

Det våde: 

Det aktive: 
• Stisystemerne
• Dyrefoldene
• Shelters, bålhytter eller? 

• Genslyngning
• Vådområder

• Spiselighed 
• Tæthed med læ for dyr
• Tæthed om overløbsbassin
• Ændringer i jordplaner



Det grønne: 
• Spiselighed 
• Tæthed med læ for dyr
• Tæthed om overløbsbassin
• Ændringer i jordplaner
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B12 Stikkelsbær

B21 Solbær  B20 Alm. Ene 

L3 Frugtbærende lund T13 Ægte Kastanje

Det grønne: 
• Spiselighed 
• Tæthed med læ for dyr
• Tæthed om overløbsbassin
• Ændringer i jordplaner

B2 Alm. Hassel

B7 Slåen  
 

B8 Mirabel  

B9 Alm. Hyld



Det grønne: 
• Spiselighed 
• Tæthed med læ for dyr
• Tæthed om overløbsbassin
• Ændringer i jordplaner
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Det grønne: 
• Spiselighed 
• Tæthed med læ for dyr
• Tæthed om overløbsbassin
• Ændringer i jordplaner

Arealer med råjord ændres til muldlag 

Arealer med muldlag ændres til råjord 
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Det våde: 
• Genslyngning
• Vådområder
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Udsigtspunkt

Slyngning af St. Vejleå

Hyldagergrunden

Pensionist 
haver

Dyregård

VRIDSLØSELILLE

Skovbryn med tæt beplantning af 
hjemmehørende træer og buske

Skovbryn med tæt beplantning af 
hjemmehørende træer og buske

Skovbryn med tæt beplantning af 
hjemmehørende træer og buske

Skovbryn med tæt beplantning af 
hjemmehørende træer og buske

Skovbryn med tæt beplantning af 
hjemmehørende træer og buske

Skovbryn med tæt beplantning af 
hjemmehørende træer og buske

Udsigtspunkt

Udsigtspunkt

Tåstrupstien

Vandhaverne

Aktivitetsområde

Aktivitetsområde

Nye lokal- og aktivitetsstier

Ny aktivitetssti og 
mountainbike rute

Mountainbike rute

Vildengsskråning 
med ”digeblanding”

Vildengsskråning 
med ”digeblanding”

Vildengsskråning 
med ”digeblanding”

Vildengsskråning 
med ”digeblanding”

Vildengsskråning 
med ”digeblanding”

Bakkelandskab med 
overdrevskarakter

Bakkelandskab med 
overdrevskarakter

Eksisterende 
regnvandsbassin

Dyrefold

Dyrefold

Lund af mindre 
træer og buske

Lund af mindre 
træer og buske

Lund af mindre 
træer og buske

Lund af mindre 
træer og buske

Lund af mindre 
træer og buske

Lund af mindre træer og buske

St. Vejleå

St. Vejleåstien

Lund af mindre træer og buske

Hyldagerstien

Albertslundstien

Holbæ
kmotorvejen

Vridsløsevej

Dyrefold

Nye lokal- og aktivitetsstierNye lokal- og aktivitetsstier

Holbækmotorvejen

Roskildevej

Jernbane

St. Vejleåstien

Det våde - St. Vejle  Å: 
• Genslyngning: 

• Samme slyngningsradier som ved 
Kongsholmparken.  

• Ramme indenfor eksisterende led-
ningstracé samt hensyn til beplantnin-
gen ved Hyldagergrunden.

• Kobling til brofæster og passage ved 
jernbanen - stien kan ikke flyttes til 
østside af åen. 

• Forsøge at få etableret et fald på 
strækningen. 

• Nyt profil, der kan flytte mere vand, 
skabe sekundært stiforløb ved åens 
bred samt et læringsrum med mulig-
hed for tæt kontakt til åen. 

• Afkobling til Bassin P og LAR pro-
jekt for Hyldagergrunden bør tænkes 
med? 



mål 1:250

Det våde - St. Vejle  Å: 
• Nyt profil på strækningen 

HyldagergrundenSt. Vejle Å 
Overløbsprofil 
Åbred med sti og nærhed til vandfladen 

Hyldager Bakker  St. Vejle Å Stien 
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mål 1:100

Banket
(bredde 2- 5 m)

Skråning
(hældning 1:4)

Nuværende profi l

0.5m

• Nyt profil på strækningen 
Det våde - St. Vejle  Å: 



Udsigtspunkt

Slyngning af St. Vejleå

Hyldagergrunden

Pensionist 
haver

Dyregård

VRIDSLØSELILLE

Skovbryn med tæt beplantning af 
hjemmehørende træer og buske

Skovbryn med tæt beplantning af 
hjemmehørende træer og buske
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Skovbryn med tæt beplantning af 
hjemmehørende træer og buske

Udsigtspunkt

Udsigtspunkt

Tåstrupstien

Vandhaverne

Aktivitetsområde

Aktivitetsområde

Nye lokal- og aktivitetsstier

Ny aktivitetssti og 
mountainbike rute

Mountainbike rute

Vildengsskråning 
med ”digeblanding”

Vildengsskråning 
med ”digeblanding”

Vildengsskråning 
med ”digeblanding”

Vildengsskråning 
med ”digeblanding”

Vildengsskråning 
med ”digeblanding”

Bakkelandskab med 
overdrevskarakter

Bakkelandskab med 
overdrevskarakter

Eksisterende 
regnvandsbassin

Dyrefold

Dyrefold

Lund af mindre 
træer og buske

Lund af mindre 
træer og buske

Lund af mindre 
træer og buske

Lund af mindre 
træer og buske

Lund af mindre 
træer og buske

Lund af mindre træer og buske

St. Vejleå

St. Vejleåstien

Lund af mindre træer og buske

Hyldagerstien

Albertslundstien

Holbæ
kmotorvejen

Vridsløsevej

Dyrefold

Nye lokal- og aktivitetsstierNye lokal- og aktivitetsstier

Holbækmotorvejen

Roskildevej

Jernbane

St. Vejleåstien

Det våde - Paddehuller: 
• 3 paddehuller i Hyldagerparken:

• 3 Størrelser ca. 450 m², 1300 m² og 
2000 m²

• Placeres med max. 150m mellemrum

• Lysåbent og uden tilstrømning fra åløb - 
og ingen fisk.

• Etableres med lerjord, evt. membran.

• Fladt skrånende profil - hældning 1:5

• Lavt vandet område - dybde max ca. 
1m. Må gerne udtørre (ca. hvert 5 år)

• Sten, diger og evt. beplantning mod 
nordøst. Også gerne sten andre steder.

• Evt. græsning kan hjælpe til med at hol-
de vandhullet åbent.  Sten kan forhindre 
at der ikke bliver for mudret i vandhullet.



Trailsti. 
Udfordrende for-
løb, der egner sig 
for mountainbike, 
trailløbere m.fl. 

Hovedstier.
Albertslunds- og St. 
Vejle Å og Tåstrup-
stien.

Asfaltereret sti, der 
er gennemgående i 
området - dog udenfor 
entreprisegrænse. 

Lokalstier. 
Grusstier, der slynger 
sig gennem bakkeland-
skabet med hædlninger, 
der sikrer tilgænge-
lighed for alle til udsigt-
spunkter mm. 

Aktivitetsstier. 
Mindre  trampestier 
gennem åbent land , 
op ad stejle bakker o g 
gennem tæt beplant-
ning - ‘skovbryn’. 

Det aktive - 4 typer sti: 
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Det aktive - 2 nye typer sti: 
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Det aktive - 2 nye typer sti: 
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Det aktive - stisystemer: 
• Alle stier er koblet til udsigts-

punkterne, der fungerer som 
pausesteder.

• Ingen mountainbikesti - den er 
i syd og kan kobles til forløb 
videre i Kongholmparken. 

• Hovedstier og løbesti mellem 
folde og på højderyg.

• Ridestier som parallelle forløb. 
Pausefolde til heste. 
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Det aktive - Dyrefolde: 
• Dyregården med i dialog fra 

start af anlæg! Her er erfarin-
gen og driften... 

• Kørselsmulighed til folde

• Vandposter trækkes til folde. 

• Hegning - driftsvenligt og ikke 
hundelufter-oplagt. Her må 
gerne tænkes utraditionelt. 

13.200m²

10.800m²

21.150m²

Hyldager Bakker - Dialogmøde d. 14.11.2019



Det aktive - pladsen: 
• Lad os prøve med shelters! 

Luksusgaven med toilet og 
vand til udekøkken..

• Grejbank for bålhytte ved Dyr-
gården 

• Mulighed for udendørs udstil-
linger i et ’stille’ naturoplevel-
sessted. Blanding af natur og 
kultur.

Græsplæne
Mulighed for ophold, udstillinger, boldspil etc. 

Pausested for heste

Klatretræ

Siddeplint / stort trædæk 

Bålhytte / toilet og udekøkken

Shelters i ’skovbrynet’

Bålplads

Ridesti
Ny lokalsti 
(kørevej til folde)

Dyrefold
Dyrefold

Paddehul

Frugtbærende lund

Solitær træ - fx. Kastanje. 

Vand

Vand
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Det aktive - pladsen: 
• Eksempel på toilet-udekøkken-

udsigtstårns-hytte i naturen.. 
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    Aktivitet             2019
• Jordentreprise (Kongsholmparken 15 mdr)      oktober - december 2020 
• Borgerinddragelse - samskabelse om skitseforslag til udbud  oktober og november  
• Prækvalifikation af 5 tilbudsgivende firmaer     primo november    
• Udbudsmateriale udarbejdes         november - januar 2020 
               
               2020
• Udsbudsperiode - Licitation primo marts      ultimo januar    
• Stand still             ultimo februar - marts   
• Politisk behandling i TMU Udvalg        primo februar    
• Politisk behandling i Kommunal Bestyrelse      primo marts     
• Kontakt - Aftale med anlægsentreprenør      primo marts     
• Bestilling af planter mm.          ultimo marts - juni   
• Opstart beplantning i Kongholmparken - fra syd mod nord  primo september   

2019-20

Tidsplan
Hyldager Bakker 
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