
BORGERVANDRINGER 
I ROSKILDE SYDVEST
Roskilde Kommune har i samarbejde med Boligsel-
skabet Sjælland igangsat en byomdannelse i bydelen 
Roskilde Sydvest, og afholder over sommeren 2021 
en arkitektkonkurrence for udviklingen af området. 
Arkitektkonkurrencen skal give bud på en udvikling 
af Centergrunden i Æblehaven/Rønnebærparken, 
trafikforløbet foran Æblehaven/Rønnebærparken og 
et parkforløb gennem bydelen.

Inden arkitektkonkurrencen blev der d. 6. Marts 2021 
afholdt borgervandringer i bydelen, hvor interesse-
rede borgere kunne høre mere om konkurrencen, få 
svar på spørgsmål og komme med idéer til udviklin-
gen. Borgervandringerne foregik grundet corona- 

restriktionerne i små grupper med 4 deltagere og 
en  af rundviserne Nikolaj Avlund og Camilla Dahl fra 
Plan & Udvikling, Roskilde Kommune. 

Borgervandringerne var inden dagen blevet promov-
eret ved et web-tv-indslag, opslag i diverse lokale 
facebook-grupper, invitationer til deling i lokale 
foreninger og institutioner samt rundsending af ca. 
2200 sms’er borgere i Roskilde Sydvest med regis-
treret telefonnummer.

I alt 38 borgere deltog i 10 borgervandringer. De 
fleste af deltagerne var beboere fra boligområder 
umiddelbart op til konkurrenceområdet, men der 

PARKFORLØBET
UDVIKLING AF ET NYT PARKFORLØB 
MED I ALT CA. 30.000 M2 NY PARK.

ROSKILDE SYDVEST

TRAFIKFORLØBET:
UDVIKLING AF NYT STILLE VEJFORLØB MED 
REKREATIVE BYRUM MELLEM PARKERING

CENTERGRUNDEN:
UDVIKLING AF NYT SUNDHEDSHUS, NYT KVARTER- 
OG SPISEHUS SAMT NYT LEJLIGHEDSBYGGERI

EN SAMLET BYDEL
Roskilde Sydvest skal være et sammenhæn-

gende lokalområde, med gode adgangsforbin-
delser på tværs, attraktive mødesteder og et 

knudepunkt, der udgør bydelens naturlige 
centrum. 

IDÉER
- Knudepunkt for bydelen
 - Forbindelser på tværs

- Samlet grønt/blåt parkforløb
- Gode skole- og institutionsveje

EN ÅBEN BYDEL
Roskilde Sydvest skal åbnes mod resten 

af byen og med sine funktioner, byrum og 
rekreative tilbud tiltrække besøgende i 

dagligdagen.

IDÉER
Åbning af vejforløb

Nye attraktive funktioner
Boligbyggeri

EN BYDEL MED STÆRKE 
FÆLLESSKABER

Roskilde Sydvest skal være en bydel, 
der understøtter lokale fællesskaber og 
sociale netværker på tværs af forskellige 

beboergrupper.

IDÉER 
Nyt børnehus

Socialøkonomisk spisehus
Foreningsfitness

Kolonihaver/fælleshaver

BORGERVANDRING I ROSKILDE SYDVEST
Roskilde Kommune afvikler i tæt samarbejde med Boligselskabet Sjælland en arkitektkonkurrence om udvikling af Roskilde Sydvest fra marts-september 2021. 

MÅLSÆTNINGER FOR UDVIKLINGEN AF ROSKILDE SYDVEST 

RUTE BORGERVANDRING

MØDESTED- 
HULLET

STOP: HULLET

STOP: CENTERGRUND

STOP: PARKFORLØB VEST

STOP:TRAFIK-
FOLØB

 
Kontakt 
Har du efter vandringen har spørgsmål, idéer eller andet, kan du kontakte projektleder Nikolaj 
Avlund, Roskilde Kommune på mail nikolajam@roskilde.dk eller tlf. 23 62 08 23.

Oversigtskort, som blev uddelt til deltagerne i borgervandringerne
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var også deltagelse af borgere fra tilstødende bydele 
samt enkelte fra den øvrige kommune.

Input og idéer til udvikling af området
Borgervandringerne havde dels til formål at in-
formere om konkurrencen og give svar på borgernes 
spørgsmål, men også at bidrage med input, idéer og 
betragtninger til arkitektkonkurrencen fra borgerne, 
så det sikres at alle interesserede er blevet hørt og 
at de fremkomne forslag bliver til gavn for lokalom-
rådet.

Borgervandringerne resulterede i en række idéer 
og forslag fra borgerne, der blev noteret af de to 
rundvisere, og som er beskrevet i det følgende. 
Nærværende notat rundsendes efterfølgende til 
deltagerne og indgår som bilag til arkitektkonkur-
rencen.

Parkforløbet
Parkforløbet generelt
• Ønske om rare opholdssteder, hvor man kan slå 

sig ned og nyde parken og kigge på de forbi-
passerende. Generelt ønskes flere bænke, der 
så vidt muligt skal placeres i sol og læ. Beplant-
ning skal tilpasses opholdsrum og ikke skygge 
for disse som i dag.

• Beplantningsplan der understøtter ophold og 
åbninger.

• Fokus på biodiversitet i parkforløbet og især i 
Hullet. Der må gerne være mere vild natur, med 
mulighed for rigt insektliv.

• Grillpladser med gode opholds- og sidde-
muligheder. Helst overdækket, så regn ikke 
bliver et problem.

• Gode muligheder for løberute i parkforløb med 
tilstrækkelig plads og god belysning om aftenen.

• Motion- og fitness-redskaber på udvalgte plac-
eringer, der kan understøtte sundhed og skabe 
liv og aktivitet i området. Kan også benyttes af 
sundhedscenteret.

• Skøjtebane, hvis det kan lade sig gøre som del af 
omlægning af bassiner.

• Friluftsbad i nye omlagte bassiner.
• Nyt navn til hele parkforløbet. ”Hullet” lyder ikke 

så tiltrækkende for folk, der ikke kender det. 
Kunne man lave navnekonkurrence?

• Byrumsinventar kan bruges som samlende 

element i parkforløbet, f.eks. samme materiale 
på alle bænke eller en specifik farve på sk-
raldespandene. Det kan være en måde at give 
identitet til bydelen. 

• Vigtigt at parkforløbet skal have en cykelforbin-
delse fra Ringstedvej til Holbækvej, lidt a la den 
grønne kile på Nørrebro. 

• Ønske om kommunikation og wayfinding i park-
forløb, så det blev en vej borgerne tog som en 
smutvej ned til gågaden i Roskilde centrum.

• Fokus på at parkforløb bliver åbnet op til det 
omkringliggende villakvarterer, så det bliver et 
område, som hele bydelen bruger. F.eks. med 
aktiviteter langs stiforløbet  a la Midgårdsor-
men i Boserupskov. Ishøjplanen er også et godt 
eksempel at kigge på, som får folk til at tage en 
omvej.

• Udformning af parkforløb og bearbejdning af 
terrænet skal gøre det tilgængeligt for alle. Kig 
f.eks. på Rumsans og Bevica fondes arbejde. 

Parken ”Hullet”
• Ved amfiteatret kunne man evt. etablere en ska-

terpark á la den på Musicon, som samtidig kan 
opsamle vand ved 100 års hændelse.

• Amfiteatret har i dag nedsivningsopsamling 
under sig – det skal tænkes ind i projektet. Det 
skal sikres, at der ikke er fugtigt, og står for 
meget vand. 

• Vigtigt med blandet natur i hullet og der må 
gerne tyndes ud i den eksisterende beplantning, 
så der skabes mere synlighed. 
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• Generel opbakning til omlægning af søer. Van-
dreservoir med betonkanter betragtes af mange 
som pladskrævende i parken og uden rekreativ 
eller æstetisk værdi.

• Mountainbikespor i kanten af Hullet 
• Cykelbane i Hullet som f.eks. den i Rådhus-

parken.
• Noget for børn i Hullet som kreative lege-

landskaber a la edderkop i Roskilde Ring eller 
tårnlegeplads i København.

• Overvej befæstning af skrænter med 
Ejboparken, hvis Hullet skal anvendes til op-
stuvning. Ejboparken har pilotering, og der kan 
tænkes i at etablere en støttemur evt. i forlæn-
gelse af dæmningen rundt om institutionen, 
f.eks. som skater parken på Musicon.

• Vandlegeplads i Hullet nede ved amfiteatret.

Centergrunden og vest for Centergrunden
• Hvad skal der ske med Bambushytten? Det er 

ikke en hensigtsmæssig placering ud til det nye 
grønne parkforløb med mange børn.

• Sheltere i den ende af parken ved Hyrdehøjsk-
oven, der kan bookes som del af shelterbook-
ing-system.

• Generel opbakning til idéen om flere koloni-
haver. Vigtigt at tænke tilkørsel til Koloni-
haverne. Bilerne skal ikke ind på stiforløbet.

• Generel opbakning til idéen om sølandskab i den 
vestlige del af parken.

• Der bliver handlet stoffer i krattet langs Tjør-
negårdsskolen, og det kunne være godt at få 
brudt forbindelse ned mellem Kolonihaverne og 
det fremtidige parkforløb.

• Vigtigt at rollespilsklub tænkes med ind i ud-
viklingen af det nye område.

• Forbinde atletikområdet med det grønne forløb 
– og åbne det op, så det er noget alle kan bruge 
når atletikklubben ikke bruger det.

Trafikforløbet
• Generel tilslutning til bugtet vejforløb, der kan 

sikre langsom trafik, da der i dag bliver kørt ræs 
på den lange lige strækning. 

• Generel bekymring omkring idé med at nedlæg-
ge bussluse. Busslusen fungerer i dag ikke godt, 
da høje biler stadig kan køre igennem, men er 
vigtig for at undgå gennemkørsel af person-
biler. Derfor vigtigt, at trafikforløbet fortsat vil 
være lukket, og gerne med en bussluse med 
større fysiske barrierer (f.eks. en bom). Ellers 
vil vejforløbet blive brugt som gennemkørsel til 
motorvejen.

• Mødet mellem trafikforløbet og parkforløbet 
er vigtigt. Gennemkørsel kan evt. lægges ned i 
parkeringskælder, så den grønne kile ikke blive 
brudt af biltrafik. 

• Vigtigt med fokus på høj trafiksikkerhed i trafik-
forløbet. 

• Vigtigt at forbindelsen til idrætsbibliotektet 
bliver tænkt ind i trafikforløbet med en tydelig 
forbindelse til det grønne område.

• Kunne man ifm. konkurrencen dreje fodbold-
banen i den sydlige del af tradfikforløbet 90 
grader, så belysningen ikke generede beboerne 
i Æblehaven om aftenen? Ejboparken har ikke 
vinduer i gavlene og vil derfor ikke være generet 
af dette. Boldbanen bliver ofte brugt om aftenen, 
når der er lys på, men dette er pt. ikke optimalt 
for Æblehavens beboere, Eventuelt kunne man 
lave to baner, hvis der er plads. 

Centergrunden
• Bekymring omkring øget trafik, hvis Børne-

huset Mælkebøtten flyttes over til den grønne 
areal ved Hullet. Mange forælder som henter og 
bringer deres børn i bil.

• Bekymring omkring flere boliger, da det vil 
skabe mere trafik og flere biler. Vigtigt at den 
samlede øgede trafikmængde bliver grundigt 
undersøgt, og sikret at vejforløbet kan håndtere 
det på en god måde. 
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• Vigtigt med placering af nedkørsel til parkering-
skælder ift. trafikbelastning i området.

• Det ville være godt med mulighed for nogle små 
liberale erhverv på centergrunden i forlængelse 
af sundhedshuset. F.eks. frisør, neglesalon eller 
lignende. F.eks. som i Trekroner, hvor lokalerne 
kan bruges til yoga eller lignende midlertidigt.

• Godt med en cafe på centergrunden, som alle 
kan bruge. På centergrunden i dag mangler der 
funktioner for alle – f.eks. virker seniorcafeen 
ikke som et tilbud for alle. Vigtigt at tænke i fæl-
lesskaber på tværs af beboergrupper og aldre 
ved udviklingen af centergrunden.

• Lokaler til foredrag, koncerter eller lignende 
som del af spise/kvarterhus.

• Sundhedshuset – rigtigt godt og vigtigt med 
indtænkning af foreningers funktioner og større 
fleksibilitet i brugen af de fysiske lokaler. Der er 
en stor mangel på tider i dagtimerne til foren-
ingslivet. 

• Sundhedshuset skal tænkes som et motorikhus 
for alle aldersgrupper, og ikke kun som genop-
træning for ældre. Der mangler et sted til om-
rådets børn og unge, hvor de kan styrke deres 
motorik og motion generelt.

• Vigtigt med opmærksomhed på vind og at skabe 
små gode opholdsrum med læ på centergrund-
en. 

• Vigtigt at kantzonerne bearbejdes især ud til 
trafikforløbet.


