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FN’s 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 5 fremhævede mål i cirklen, 
er dem, som Musicon-sekretariatet under Roskilde 
Kommune arbejder aktivt med i handleplanen for 
2023-2026.

Forord

Med overskriften Musicon - en musisk og kreativ by-
del har Roskilde byråd, sammen med centrale krea-
tive aktører, sat en langsigtet og ambitiøs dagsorden 
for udvikling af det tidligere Unicon-areal i Roskildes 
sydby. 

Musicon tilfører Roskilde en ny dynamik inden for 
blandt andet erhverv, kultur og kunst. Samtidig til-
trækker bydelen gæster og opmærksomhed, som 
supplerer Roskilde Kommunes kendte kvaliteter.

De mange samarbejder i Musicon-bydelen bliver 
overordnet koordineret i tre primære organisationer:
• Bydelsforeningen Musicon med ansvar for drift 

af private fælles veje, byrum, affald og forvaltning 
af midler til kultur- og bylivspulje. I takt med, at 
stadig flere byggerier bliver færdige, færdiggøres 
veje og stiforbindelser og overdrages fra kommu-
nen til Bydelsforeningen. Foreningen står også 
for en innovativ og ambitiøs affaldsordning.

• Foreningen for Aktører på Musicon (FAM) med 
ansvar for aktørernes interne samarbejder her-
under den årlige bydelsfestival Rabalder. I disse 
år foregår der en modning af FAM, som via en 
grundig en kortlægning af ønsker og behov fra 
bydelens aktører samt en visionsproces går mod 
en øget professionalisering.

• Musicon-sekretariatet (Roskilde Kommunes 
projektsekretariat) med overordnet ansvar for 
byudvikling og erhvervsfremme. De sidste større 
byggefelter ventes at blive sendt i udbud snart, 
og en række projektudviklingsaftaler er blevet 
underskrevet. Dermed er Musicon-sekretariatets 
fokus nu rettet mod at sikre det mangfoldige by-
liv, som er opstået ved et langt sejt træk gennem 
de seneste 15 år.

H
andleplan 2023-2026

Handleplanen gør status på udviklingen af Musicon- 
bydelen og beskriver de konkrete aktiviteter og an-
lægsinvesteringer, som byrådet vil sætte i gang i de 
kommende 4 år.

Handleplanen revideres en gang årligt og indgår i ar-
bejdet med den strategiske anlægsplan.

Formålet med handleplanen er at give et samlet 
overblik over de valgte indsatsområder og at sikre 
den nødvendige fremdrift. Samtidig viser vi aktører 
og investorer, at der er en klar plan for udviklingen af 
Musicon, som danner rammerne for deres projekter.
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VISION OG MÅL FOR MUSICON

Et levende miljø
Visionerne for Musicon er store: 
Musicon bliver et tæt byområde med et 
levende miljø, hvor det musiske i bred for-
stand er overordnet tema. Kulturelle erhverv 
er integreret med boliger og andre aktiviteter, 
der er blevet tiltrukket af områdets særlige 
karakter. Musicon udvikles gennem en dyna-
misk og åben udviklingsproces, hvor kreative 
aktører er de drivende kræfter. * 

Nøgletal for Musicon, når bydelen er 
udbygget:
• 1.000 boliger i form af etageboliger, 

rækkehuse og byhuse
• 1.000 arbejdspladser fordelt på kreative 

erhverv, butikker, restauration, kultur, 
fritid og uddannelse

* ‘Musicon, strategi og spilleregler’, Roskilde Byråd 2007
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Principper for 
byudviklingen

Visionen er konkretiseret i fire mål, der efterstræbes i 
de enkelte projekter.

Det BRUGERSKABTE som afsæt
for mangfoldighed
Musicon tager udgangspunkt i det ska-
bende menneske med rum til, at by-
delens aktører i samspil lader ideer og 
viden mødes og med gode forhold for 
kreative virksomheder.

Det FORANDERLIGE som en kilde til overraskelser 
og dynamik
Musicon har mange forskellige aktivi-
teter det meste af døgnet. Forskellige 
anvendelser blandes og midlertidige 
aktiviteter skaber foranderlighed, ide-
er og viden gennem eksperimenter.

Det KREATIVE for at udfordre vanetænkning
og udforme utraditionelle rammer
Bygninger og byrum på Musicon er op-
levelsesrige og udfordrer den besøgen-
de. Musicon har et råt og industrielt 
udtryk, og projekter bygger videre på 
spor i området.

Det BÆREDYGTIGE som en fælles
indsats for en grøn fremtid
Udformningen af Musicon er bære-
dygtig og fre tidssikret. Derfor afledes 
regnvand i åbne render, cykling, gang 
og kollektiv transport gives optimale 
vilkår, fælles affaldspladser gør det let 
at sortere og genbruge, og bygnings-
materialer genanvendes.

H
andleplan 2023-2026

Nøgletal for Musicon 
ultimo 2022

• ca. 794 boliger
• ca. 561 arbejdspladser*

* Inkl. Roskilde Tekniske Skole

Parkeringshuset i kvarteret Indfaldet
Foto: MT Højgaard 
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Udviklingsaftaler for
Hal 12-kvarteret 

Udviklingen af Hal 12-kvarteret er i 2022 
for alvor gået i gang med ambition om 
at realisere flere innovative og karak-
terfulde bebyggelser i området; et 
kollegium for håndværkerstuderende, 
et kombineret bolig- og erhvervsbyg-
geri og urbane selvbyg-boliger.

Samtidig vil kommunen opføre et 
p-hus, der gennem en sammenbyg-
ning med Hal 12 bidrager til en udvidel-
se af skate hallen og gør en spændende 
integration af de to miljøer mulig. 

For at give private ejendomsudvikle-
re et kreativt spillerum til at udvikle 
stedsspecifikke og ambitiøse byggerier 
indgik kommunen i 2021 to projektud-
viklingsaftaler. I 2022 har det ført til et 
skitseprojekt for bolig- og erhvervsbyg-
geriet og et arkitektkonkurrencepro-
gram for håndværkskollegiet med hen-
blik på realiserede byggerier i 2025-26.  

Skate-hotspot gennem 
nye partnerskaber

Byrådet har besluttet at støtte skate-
miljøet på Musicon, som har sat et 
afgørende præg på udviklingen af 
bydelen, og som er vokset til en vel-
drevet forening med langt over 1.000 
medlemmer.

En ombygning af den nedslidte Hal 12 
vil i kombination med nybyggeri skabe 
et miljø, der kan tiltrække brugere på 
alle niveauer. Der foreligger skitser for 
et nyt projekt, og der ventes at blive 
valgt totalentreprenør til at opføre byg-
geriet i løbet af 2022.

Hvis det oven i den kommunale finan-
siering lykkes at tiltrække fondsmidler 
og eksterne samarbejdspartnere, kan 
ambitionsniveauet højnes yderligere. 

Udarbejdelsen af visionerne er sket i 
tæt samarbejde med brugerne af Hal 
12, og ombygningen ventes at gå i 
gang i løbet af 2023.

Genstart af events, 
kultur og foreningsliv

Efter en rutsjebanetur med nedluk-
ninger og genåbninger på grund af 
corona-pandemien er Musicon igen 
kommet op i et højt gear. Det gælder 
både  events og faste tilbud i kultur-
institutioner og foreninger.

Gæster fra Roskilde og et stort opland 
strømmer til de mange forskellige fe-
stivalformater, der finder sted hvert år: 
Streetfood-, design- og kunstfestivaler, 
julemarked, Roskilde Festivals ’kloge 
lillesøster’ GRASP, bydelesfesten Ra-
balder og meget mere. Også den store 
internationale dansefestival SWOP blev 
endelig afholdt igen i 2022.

En del events står Musicons aktørfor-
ening for, men der er også i stigende 
grad efterspørgsel på eventhaller og 
resten af bydelen fra eksterne. Stort set 
hele året er der koncerter, markeder, 
film- og fotooptagelser og et væld af 
øvrige aktiviteter.

STATUS 2022

Siden sidst
Det vedholdende, strategiske 
og visionære arbejde med 
udviklingen af Musicon er nu 
synligt over alt i bydelen. Den 
tidligere industrigrund byder 
på et mangfoldigt bolig tilbud, 
et bredt udbud af butikker, 
caféer og spisesteder, aktive 
foreninger og et væld af events 
året rundt. Den brugerskabte 
byudvikling tiltrækker sig stor 
opmærksomhed fra ind- og 
udland. Musicon er blevet et 
værdifuldt brand for Roskilde 
Kommune, som Musicon -
sekretariatet fortsat arbejder 
for at udbrede.
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Flere forløb for
iværksættere

Helt fra starten har Musicon haft en 
særlig tiltrækningskraft for en bred 
skare af iværksættere. Her trives og 
vokser små livsstils-iværksættere, 
kunstnere, butiksejere der kombinerer 
nye koncepter, soloiværksættere, som 
søger et kollegialt fællesskab, bære-
dygtighedsentusiaster, der udvikler 
prototyper med kommercielt potentia-
le og ikke mindst innovative vækstvirk-
somheder, som vinder Gazelle-priser.

Siden slutningen af 2021 har Musi-
con-sekretariatet sat særligt fokus på 
de iværksættere, som helt oplagt bør 
høre hjemme i den kreative bydels per-
manente rammer.

Roskilde Kommune har derfor støt-
tet to helt nye programmer med 
ambition om at tiltrække og udvik-
le unge, nyskabende virksomheder 
inden for detailhandel samt lyd- og 
musik-iværksættere.

Nye beboere i mange 
boligformer

Musicon er en vigtig brik i realiseringen 
af Roskilde Kommunes boligpolitik i so-
cial balance. I løbet 2022 forventes cirka 
250 nye boliger at blive færdiggjort. By-
delen er godt på vej til at blive hjem for 
mange borgere i alt fra almene boliger 
og budgetvenlige lejligheder i farverige 
skibscontainere over eksklusive town-
houses til leje- og ejer lejligheder, der 
passer til alle typer beboere.

De kommende år får de følgeskab af 
et bofællesskab, flere lejligheder samt  
forventeligt et håndværkskollegium og 
selvbyg-boliger, der skal tilføre en ny  
dimension til den danske byggeskik.

Dermed nærmer bydelen sig hastigt 
de 1.000 boliger, som er en del af visi-
onen. I takt med at bydelen udvikles, 
overdrager kommunen flere og flere 
private fællesveje og ressourcepladser 
til grundejerne. De er organiseret i By-
delsforeningen Musicon, som tager et 
stadigt større ansvar for driften.

Mere fokus på
bæredygtigt byggeri

Det bæredygtige ambitionsniveau bli-
ver nu hævet yderligere på Musicon. 
Det sker blandt andet gennem krav 
om certificering af private byggerier og 
plads til bæredygtige selvbyg-boliger.

Kommunalt byggeri bliver også opført 
med fokus på genbrug og genanven-
delse. Musicon er case i EU-projektet 
CityLoops og erfaringer fra p-huset i 
kvarteret Indfaldet indgår i arbejdet 
med jordbalance og genanvendelse af 
materialer i p-huset i Hal 12-kvarteret.

Infrastruktur

De fleste store byggerier langs 
Rabalderstræde er nu færdige. Derfor 
kan gaden nu endelig rigtig bruges 
som gågade med langsom trafik 
og handelsstrøg med stadepladser.
Skovkrydset er nu færdiganlagt, og i 
slutningen af 2023 kan bus 202A 
forventeligt køre via Rabalderstræde 
og den nye vej Optakten. 

Første etape af Strædet i Indfaldet er 
overdraget, og anden etape samt flere 
byrum og stiforbindelser kan snart 
etableres.

Forankring af kunst i den permanente by

Musicon skal være en bydel, hvor kunst er synligt mange steder, og ambitions-
niveauet er højt. Ved salg af jord til nye projekter stiller kommunen krav om, at 
mindst 1 procent af byggesummen anvendes til et bygningsintegreret kunstværk. 

Kommunen går forrest og arbejder på at få et større værk til p-huset ved Hal 12, 
som kan skabe sammenhæng med kvarterets kommende erhvervsbyggeri. 

Siden sidst
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Både i Indfaldet og Bifaldet er de store 
boligprojekter ved at nærme sig deres 
afslutning. Til gengæld rykker pilote-
ringsmaskiner og kraner snart ind i Hal 
12-kvarteret. Ud over udbygningen af 
skatehallen, som også bidrager med 
plads til mere kontorerhverv, skal der 
opføres et håndværkskollegium og en 
boligblok med endnu flere butikslo-
kaler. Dermed bliver Rabalderstræde 
også færdigt som nyt handelsstrøg.

Hal 12 skal ombygges og udvikles. 
Brugerne har fra starten haft stor 
indflydelse på det endelige projekt. 
Her arbejdes der desuden på en kob-
ling til kvarterets p-hus, som kan ind-
rettes delvist til skate. Også i et andet 
projekt sætter brugerne et markant 
aftryk, nemlig i områdets selvbyg- 
boliger. Her skal boligerne bidrage til 
større variation i arkitekturen og tilføre 
området en helt ny boligform.

En stibro som forbindelse til både de 
rekreative områder i Milen og til by-
midten skal bidrage til endnu mere liv 
på Musicon. Derudover er mange nye 
byggerier blevet taget i brug, hvilket 
gør tiden moden til at færdiggøre veje, 
stier og byrum i en stor del af byde-
len. Andre steder vokser nye ressour-
cepladser frem med overraskende 
brug af genbrug og med plads til nye 
fællesskaber.

Kommunen undersøger muligheden 
for at realisere en fælles p-facilitet med 
virksomheden BEC i bydelens nordlige 
ende. Ud over at bidrage til at fastholde 
Roskildes største private arbejdsplads, 
vil det give flere byggeret-ter til boliger 
i et område, der i dag er domineret af 
en gold parkeringsplads. 
Rabalderstræde skal ’vokse’ som 
gågade med langsom trafik og på sin 
sydlige del betjene bydelens A-bus.

Udbygning af nye 
kvarterer

Byudvikling med aktører
og midlertidighed

Byrum og miljø Infrastruktur

O
verordnede prioriteringer

I de kommende år vil kommunen fort-
sætte udviklingen i overensstemmelse 
med den vedtagne byudviklingsstrate-
gi (2007) og med henblik på at realise-
re de 4 målsætninger om det bruger-
skabte, det foranderlige, det kreative 
og det bæredygtige (se side 5).

Kommunens indsatser vil som tidligere 
år være fokuseret på nedenstående 4 
områder.

Udbygningen af bydelen er nu så langt, 
at det sidste større kvarter – området 
omkring Hal 12 – er ved at nærme sig 
den endelige planlægning. Udviklingen 
af området kræver i en tid kommunale 
investeringer i byggemodning. På sigt 
betyder det dog også nye salgsindtæg-

ter til kommunen, som vil være med til 
at finansiere udviklingen af bydelen.

Derudover betyder det stigende antal 
færdige byggerier, at tiden er inde til at 
gøre p-huse og veje og byrum færdige. 
Driften af de færdige veje overgår side-
løbende til Bydelsforeningen, som er 
den lokale grundejerforening.

Samtidig mærkes det i bybilledet, at 
den kritiske masse er på plads for de-
tailhandlen og kulturlivet på Musicon. 
Bydelen er blevet en magnet for events 
i alle afskygninger.  Med planerne for 
Hal 12-kvarteret tegner Musicon til for 
alvor at positionere sig som et af Dan-
marks mest visionære og mangfoldige 
nye byområder.

De kommende 4 års prioriteringer
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PROJEKTER 2023-2026 

De kommende 
års udvikling
Arbejdet med ’programmering’ af 
det nye kvarter omkring Hal 11 og 
Hal 12 er nået langt. Der er ved- 
taget en strukturplan for området 
og en lokalplan for et nyt p-hus 
– bydelens største – som opføres 
i 2023. Derudover samarbejder 
kommunen med private udviklere 
om at tilføre området nye kontor-
lejemål og flere butikker i stueplan.
Mange byggerier står klar i resten 
af bydelen, og det er tid til at sætte 
prikken over i’et med nye veje, 
stier, ressourcepladser og øvrige 
byrum.
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Byrum og
miljø

Byudvikling med aktører
og midlertidighed

Infrastruktur Udbygning af
nye kvarterer

Byggemodning til 3. parkeringshus

Hal 1 som bydelsplads + 2. etape af Strædet

Nye ressourcepladser

’Æggestien’ til Maglegårdsvej

Kulturelt sambyggeri

Kreativ zone på Bagtæppet

Udvikling af handelsliv i Rabalderstræde

Udvikling af skoven

Ny bydelsplads i Hal 12-kvarteret

Bydelens største parkeringshus

Etablering af ny busvej via Optakten

Udvikling af Hal 12

Stibro til Dyrskuepladsen og Milen

10

Projekter 2023 - 2026
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Nye projekter skal forme
fremtidens butikker

Rabalderstræde er ved at tage form som Musicons 
store, nye handelsgade. Butikslokalerne i stueplan er 
ved at blive fyldt med caféer, butikker og udadvendte 
værksteder hele vejen fra Havsteensvej til Pulsen.

Sammen med Containerstriben og testbutikken 
Formhuset på Bagtæppet er Musicon blevet en bydel 
med et varieret udbud af butikker. Roskilde Kommu-
ne fortsætter arbejdet med at udvikle butiksmiljøet, 
som tilføjer en ny dimension til Roskildes handelsliv.

Udviklingen tager afsæt i en vision for Musicons 
handelsliv, som både eksisterende butiksejere og 
developere på de nye byggerier har tilsluttet sig.

Visionen lyder:
Gennem et kurateret, velorganiseret handelsliv – i 
samspil med et levende kulturliv – aktiveres uderum-
mene i Musicon. Der skabes synergier på tværs af bu-
tiksdrivende, beboere og besøgende. Musicon bliver 
et bæredygtigt byfællesskab i sig selv, og en vigtig 
brik i Roskilde by – et unikt område med et internati-
onalt snit, forankret i de stedsspecifikke kvaliteter.

Brugerne med fra start i Hal 
12-kvarteret

Når Hal 12 i løbet af de kommende år bliver om- og 
udbygget, er det resultatet af flere års tæt samarbej-
de mellem foreningen Hal 12 Skate og Roskilde Kom-
mune og med deltagelse af Roskilde Festival.

Undervejs er der i fællesskab blevet gennemført stu-
dietur, afholdt workshops for alle interesserede nu-
værende og kommende brugere og opfølgende mø-
der med de fire skatesporters repræsentanter.

Samtidig er der foregået en fælles projektudvikling i 
dialog med de tilstødende byggerier; parkeringshu-
set mod vest og erhvervsbyggeriet langs Rabalder-
stræde. Lokale- og Anlægsfonden er inviteret ind i 
projektet som rådgiver og forventet tilskudsyder.

Processen med mange dialoger og undersøgelser er 
tidskrævende, og Hal 12 Skate har hele vejen deltaget 
med stor dedikation og vedholdenhed. Det afspej-
ler sig i det unikke og meget stedsspecifikke projekt, 
der nu tegner sig for den fremtidige skatehal. Her er 
forventningen, at projektet med sin unikke arkitektur 
både fortæller om områdets fortid og bidrager til det 
levende miljø, moderne bymiljø.
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PROJEKTER I 2023 - 2026

Byudvikling 
med aktører og 
midlertidighed
På Musicon arbejder foreninger, 
beboere, kreative ildsjæle og virk-
somheder sammen om at skabe 
et miljø, hvor foranderligheden 
lever. De mange partnerskaber 
har vist sig at være nøglen til at 
sikre den kreative ånd. En diciplin, 
andre byudviklingsprojekter ofte 
har svært ved at få til at lykkes.
De kommende år intensiveres 
udviklingen af velfungerende 
organisationer, der kan samle og 
videreudvikle bydelen.
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Sound Lab – for professionelle 
musikiværksættere

Et pilotprojekt skal danne fundamentet for de kom-
mende års arbejde med at opbygge et inspirerende 
iværksættermiljø inden for musik og lyd på Musicon. 
Projektet vil styrke profileringen af Musikbyen Roskil-
de, som der arbejdes tæt sammen med.

Projektets aktiviteter har til hensigt at: 
• styrke det kreative iværksættermiljø i og omkring 

Vækstfabrikken Roskilde og styrke Roskilde Kom-
munes profil inden for musik-, kultur- og events 

• bidrage til et innovativt vækstlagsmiljø, der vil til-
trække flere kreative iværksætterspirer

• bidrage til øget brobygning og flere samarbejder 
mellem vækstlaget og etablerede kulturaktører

Forløbet har base i Vækstfabrikken Roskilde, som lig-
ger i erhvervshuset på Rabalderstræde. Det langsigte-
de mål er at styrke Roskilde og Musicons position som 
et dynamisk og innovativt hotspot for kultur og musik.

ØKONOMI: Pilotprojektet er finansieret af Udvalget 
for Vækst, Erhverv og Gloablisering og drives af en 
projektleder ansat i Musicon-sekretariatet.

Kulturelt sambyggeri i gang igen

Processen omkring det kulturelle sambyggeri på 
hjørnet af Lydmuren og Rabalderstræde er sat på 
skinner igen efter den oprindelige entreprenørs kon-
kurs og siden den usikkerhed, der har præget kultur-
livet grundet corona-pandemien.
 
Roskilde Kommune ønsker at tilbyde permanente, 
tidssvarende rammer til to af områdets værdifulde 
aktører – Aaben Dans og Råstof Roskilde – og er der-
for bygherre sammen med Roskilde Festival.

Aktørerne forventes at skabe et kreativt miljø, hvor 
der kan opstå synergi mellem brugerne. Samtidig vil 
et stort antal gæster og frivillige sætte deres præg på 
hele området.

Projekter i 2023 - 2026
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Potentiale i den kreative zone

Bagtæppets sydlige del op mod skoven er blevet 
omdannet til et område, hvor der fortsat kan afprøves 
nye koncepter, og hvor der er højt til loftet for kunst-
nere og andre kreative sjæle.

På sigt skal området byudvikles, og der vil senere 
komme udgifter til byggemodning i forbindelse med 
salg. Men indtil videre afventer kommunen, at de 
mange projekter i nabokvarteret omkring Hal 11 og 12 
tager form.

Helt i tråd med den hidtidige metode er det på den 
måde muligt at vurdere, hvad bydelen mangler i 
slutfasen – og derfra udvikle de rette projekter i 
samarbejde med eksisterende aktører og eksterne 
udviklere.



13

PROJEKTER I 2023 - 2026

Byrum og miljø
Bæredygtighed har høj prioritet 
på Musicon. Her skal ambitiøse 
mål for genanvendelse og 
genbrug gå hånd i hånd med grøn 
mobilitet og social bæredygtighed.
Bydelen er allerede kendt som 
et sted, hvor kreativiteten 
blomstrer, og de kommende år 
skal Musicon udbygge positionen 
som en kreativ, urban oase med 
certificerede byggerier, grønne 
åndehuller og nye forbindelser 
internt i bydelen og som 
kobling til både bymidten og det 
rekreative område i Milen.
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af Hal 1. En hal, som for tiden bruges til opbevaring 
af genanvendelige byggematerialer, og som 
desuden fungerer som rum for Roskilde Festivals 
frivillig-aktiviteter.
 
Private ejendomsudviklere bidrager med træer, bede 
og stiforløb – blandt andet langs den bugtede regn-
vandskanal gennem Indfaldet og som en ny rekreativ 
forbindelse mellem Skovkrydset og Rabalderparken. 
De fælles vejarealer overdrages efter anlæggelse til 
drift i bydelens samlede grundejerforening mens 
kommunen fortsat hjælper med at etableringspleje 
nye beplantninger de første år.

Som bydelen indtages af flere og flere beboere er det 
blevet tydeligt at der mangler muligheder for de helt 
små børn. Både Rabalder Parken og Skoven har stort 
potentiale for at rumme disse, hvorfor der de næste 
år igangsættes en proces, der kan resulterer i at 
brugerønsker til legemuligheder gøres til virkelighed.   

En ny grøn forbindelse

Musicon skal på mange områder være en grøn bydel. 
Rabalderparken har i mange år været et stort aktiv til 
både skate og afslapning, og skoven i det sydvestlige 
hjørne rummer et stort rekreativt potentiale. 

Byrådet har vedtaget en strukturplan for Hal 
12-kvar¬teret, der rummer en ny grøn forbindelse 
mellem de to områder. I knudepunktet mellem den 
grønne akse og en nord-syd-gående stiforbindelse 
etablerer kom-munen et nyt byrum med genbrug af 
dele af Hal 11. 

Det grønne byrum, som forbindelsen udgøres af, 
vil give ro og kontrast til den pulserende bydel der 
omkranser kvarteret.

Flere åndehuller og rum til leg

Med mange nye byggerier færdige bliver der plads 
til at færdiggøre udearealerne med beplantning, 
møb-lering og åbne render til afledning af regnvand. 
I kvarteret Indfaldet er flere vej- og friarealer færdige 
og arbejdet fortsættes i etaper mod øst til p-huset i 
takt med byggeriernes færdiggørelse her.

I kvarteret ligger også et byrum, som skal etableres 
med genbrug af konstruktionen fra den sidste rest 
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Projekter i 2023-2026
M

u
si

co
n

 i 
sa

m
m

en
h

æ
n

g
 m

ed
 M

ile
n

 o
g

 B
ym

id
te

n
 ©

 R
os

ki
ld

e 
K

om
m

u
n

e

Genanvendelse frem i lyset

I takt med at nye private byggerier bliver taget i brug, 
færdiggør Roskilde Kommune fælles veje, byrum og 
pladser til sortering og indsamling af affald.

På disse ressourcepladser etableres markant og 
overraskende arkitektur til affaldshåndtering frem 
for – som man gør mange andre steder – at forsøge at 
gemme dem væk. 

Skurene opføres altså af genbrug af bygnings-
materialer fra kommunale nedrivninger på Musicon 
og andre steder i Roskilde. 

I belægningerne bruges restpartier af fliser, og 
genanvendt nedknust beton laves om til ny beton. 

Ressourcepladserne på Musicon anlægges som 
indbydende fælles byrum med fokus på at eksponere 
og genanvende ressourcerne i affaldet og med en 
indbygget fortælling om tidligere tider. 

Med afsæt i konkrete ønsker fra de omgivende 
borgere etableres der på hver af pladserne 
ekstra faciliteter, der indbyder til ophold og 
nabofællesskaber omkring bæredygtige indsatser.
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Brobygning til resten af kommunen

En central del af planerne for udvikling af Musicon er 
en stibro over Holbækmotorvejen. Broen vil tilbyde 
en sikker og direkte forbindelse mellem Musicon, det 
rekreative område Milen og bymidten. 

Desuden giver en ny stiforbindelse bedre mulighed 
for at anvende parkeringsmulighederne på gruseralet 
mellem Darupvej og Holbækmotorvejen. Den ekstra 
kapacitet vil være en tiltrængt buffer. 

Endelig vil broen have potentiale til at understøtte
handels- og erhvervslivet i de planlagte byggerier i
Hal 12-kvarteret, samt de udadvendte stueetager i
Den Røde Tråd. Den er så at sige et ’missing link’, der
kan bidrage til bylivet i den sydlige ende af Musicon.
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PROJEKTER I 2023 - 2026

Infrastruktur
Rabalderstræde tager form som 
en færdigudviklet hovedgade. 
Langs den østlige side af gaden 
stræber moderne boligbyggerier 
mod himlen, mens de kulturelle 
trækplastre dominerer den 
modsatte side. Langs hele vejen 
er der nu udadvendte stueetager, 
og gaden summer af liv det meste 
af tiden. Derfor er det nu tid til 
at bydelens brugere kan tage 
Rabalderstræde til sig og dens 
funktion til events og handelsliv 
kan folde sig ud.

Større krav til nye byggerier

Roskilde Kommune er med i front, når det gælder 
bæredygtigt byggeri. Musicon er fortsat en vigtig 
testplatform og leverer værdifuld viden fra små og 
store demonstrationscases blandt andet gennem 
EU-projektet CityLoops.

I det aktuelle p-hus-byggeri i Hal 12-kvarteret tager 
kommunen genbrug og genanvendelse til et nyt ni-
veau. I byggemodningen af kvarteret sigtes mod en 
samlet jordbalance for at minimere tung kørsel med 
materialer og brug af nye råstoffer. Og ved nedrivning 
af bygningsdele udtages specifikke byggematerialer 
nænsomt, så de kan genbruges i andre byggerier.

Samtidig bliver private ejendomsudviklere mødt med 
krav om guld-certificering af byggerier og grænse-
værdi på udledning af klimagasser – hvilket kommu-
nen også selv skal leve op til i om- og udbygningen af 
skatehallen i Hal 12. 

Bedre parkering og trafikafvikling

Med flere nye butikker, boliger og arbejdspladser 
langs Rabalderstræde kommer mange flere gående 
og cyklende til at færdes i gaden. Dermed bliver det 
tydeligere, at Rabalderstræde er en gågade med 
færdsel på de bløde trafikanters præmisser. Også af 
den grund er det vigtigt, at kommunen nu etablerer 
de planlagte parkeringshuse i udkanten af bydelen, 
så det føles nemt og naturligt at gå videre til arbejde, 
handelsliv, foreninger og oplevelser. 

Sammen med Roskildes største private arbejdsplads, 
BEC, afsøger kommunen muligheden for, 
i forbindelse med yderligere byudvikling i området på 
og omkring den store parkeringsplads, at opføre et 
fælles parkeringsanlæg ved Havsteensvej.

Omkring Musicon er der nu etableret svingbaner, 
lysregulering og cykelstier i krydset ved 
Maglegårdsvej og Pulsen.
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Tiltag for at fremme cyklisme

Kommunen har søssat mange initiativer for at få 
borgere i hele Roskilde til at benytte cyklen. Og på 
Musicon har den grønne mobilitet et særligt fokus. 
I foråret 2022 åbnede et cykelbibliotek på Rabalder-
stræde, hvor man kan prøve forskellige cykeltyper. 
Også en ordning med låne-elcykler i erhvervshuset 
skal gøre det nemt at vælge grøn transport.

Der er også stillet plads til rådighed til et offentligt 
cykelværksted i p-huset i Indfaldet. Det skal drives af 
Musicons beboere. Og så fortsætter arbejdet med at 
tilpasse Rabalderstræde til cyklister, fodgængere og 
trafikanter på løbehjul, skateboard og andre små hjul.

Busvej via Optakten

De sidste byggerier i kvarteret Indfaldet nærmer 
sig afslutningen. Derfor har kommunen nu startet 
anlæggelse af den nye adgangsvej, Optakten. Vejen 
bliver et grønt strøg med brede stiarealer, træer, 
buske og belysning. 

Skovkrydset er færdiganlagt og klar til at bus 202A fra 
Maglelunden og Pulsen kan køre via Rabalderstræde 
til Køgevej, når Optakten er færdig. Bussen skal 
passere en sluse så man undgår at åbne for øvrig 
gennemkørende trafik fra Køgevej. 
Den mere centrale busrute skal øge incitamentet til 
at benytte kollektiv transport til og fra Musicon.
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Projekter i 2023 - 2026

Nye stiforbindelser

Tålmodighed har været en dyd for Musicons gæster 
og faste brugere i en lang periode. Byggepladser har 
spærret for den direkte adgang mellem flere dele af 
bydelen, men der er bedre tider i vente. Når bygge-
hegnene fjernes giver det plads til at nye sti-
forbindelser kan færdiganlægges. 

En ny stiforbindelse mellem Maglegårdsvej og Musi-
con kan åbne den kreative bydel mod campusområ-
det. Kommunen vil i dialog med de erhvervsvirksom-
heder som ejer jorden på Maglegårdsvej arbejde på 
en ny sti mellem Bagtæppet og Maglegårdsvej (ar-
bejdstitel ’æggestien’, da den forløber langs DanÆg). 
Stien som ikke er på budgettet endnu, vil også skabe 
forbindelse til det grønne område mellem Kunstsko-
len og ressourcepladsen på Bagtæppet samt en di-
rekte adgang til skoven.
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PROJEKTER I 2023 - 2026

Udbygning af
nye kvarterer
For tiden er det særligt Hal 
12-kvarteret, der er fokus på i den 
kommunale udvikling af Musicon. 
Her skal bydelens største p-hus 
snart opføres, og skatemiljøet kan 
se frem til bedre rammer. Nye 
markante byggerier suppleres 
af permanente kunstværker, og 
Musicon får endnu et rekreative 
byrum, der inviterer til ro og
fællesskaber. Mod nord skal der 
også bygges et p-hus, og så kan 
dansere, musikere og Roskilde 
Festival endelig se frem til at 
flytte ind under samme tag.
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Område med nye fyrtårne

Området ved Hal 12 er et af de sidste større, tilbage-
værende udviklingsarealer i Musicon-bydelen, der 
kan udvikles til et nyt, sammenhængende kvarter. 

En strukturplan har belyst de samlede udviklings-
muligheder i området. Roskilde Kommune er alle-
rede langt planlægningen af et p-hus, som forven-
teligt får plads til 450 biler. Lokalplanen er vedtaget, 
og derudover er der indgået udviklingsaftaler om et 
håndværkskollegium samt et byggeri med boliger og 
plads til både kontorerhverv og butikslokaler.

De fremskredne planer for om- og tilbygning af Hal 12 
vil udbygge Musicons position som et nationalt og
internationalt hotspot for rullesport, og projektet 
ventes at blive et markant fyrtårn for hele området 
sammen med det ambitiøse håndværkskollegium.

Sprælske selvbyg-boliger

Nye urbane selvbyg-boliger skal bane vejen for et ny-
brud i den danske byggetradition. Musicon har i
forvejen en bygningsmasse med et meget et meget 
varieret udtryk. Selvbyg-boligerne vil forventeligt
bidrage med endnu mere unik arkitektur og 
tiltrække flere engagerede beboere til bydelen.

Roskilde Kommune vil bidrage med projektledelse 
med henblik på at opdyrke det kreative miljø og den 
rette selvbyggerånd, som skal udgøre et stærkt fun-
dament for projektet. Boligerne vil understøtte det i 
forvejen mangfoldige boligtilbud i den kreative bydel. 

Projektet er en del af Realdania og Statens Kunst-
fonds Boliglaboratorium og dermed et projekt, der er 
stor opmærksomhed om. Det ventes også at kunne 
bane vejen for lignende byggerier andre steder.
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Synergi mellem musik, dans 
og festivalkultur

I 2022 er processen omkring det kulturelle 
sambyggeri ved Lydmuren genoptaget. Roskilde 
Festival og Roskilde Kommunen er begge bygherrer 
på byggeriet, hvor Roskilde Festival, egnsteateret 
Aaben Dans og øvelokaleforeningen Råstof Roskilde 
skal dele fælles faciliteter og udnytte potentialerne 
ved at bo sammen til at skabe en kunstnerisk, kreativ 
smeltedigel og eksperimentarium.

Byggeriet blev sat på pause da den oprindelige 
entreprenør gik konkurs lige inden kontraktindgåelse 
og på grund af den usikkerhed, der rådede under 
corona-pandemien. Pausen er brugt til at optimere 
projektet, som genudbydes i starten af 2023 og 
forventes færdig i slutningen af 2025.

Musicon og de store kulturaktører kan dermed 
se frem mod et levende hus placeret i bydelens 
kulturcentrum lige op ad Søjlepladsen og 
eventhallerne. Roskilde Festival har allerede 
forladt bygningskomplekset på Havsteensvej, 
og medarbejderne er midlertidigt rykket ind i 
erhvervshuset Samspillet.
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Projekter i 2023 - 2026
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Bygninger som lærreder

I nye udviklingsprojekter stiller Roskilde Kommune 
krav til private bygherrer om, at minimum 1 procent 
af byggesummen anvendes til et bygningsintegreret 
kunstværk. Allerede i 2021 blev det første af den type 
værker afsløret – et værk over 4 etager på facaden af 
erhvervshuset Samspillet.

En kunstprofil for er udarbejdet for Musicon. Den 
skal sikre permanente værker med et højt ambitions-
niveau. Kommunen går selv forrest og har udvalgt en 
kunstner til at udføre et værk på facaden på det kom-
mende parkeringshus i Hal 12-området.

Organisationer på egne ben

Som udviklingsprojekt nærmer Musicon sig sin 
afslutning. Derfor har Musicon-sekretariatet i 2022 
støttet Bydelsforeningen Musicon og Foreningen af 
Aktører på Musicon i et udviklingsarbejde, der skal 
gøre de to organisationer klar til en hverdag, hvor 
Roskilde Kommune ikke er fast til stede i bydelen. 

Takten i overdragelsen af veje, stier og byrum for-
midles løbende til grundejerforeningen, og viden 
overleveres. Målet er, at Bydelsforeningen og kom-
munen fortsat kan give alle brugerne af Musicon en 
oplevelse af en velholdt og imødekommende bydel.
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Budgetforslag

Handleplanen omhandler 
de kommende 4 års 
anlægsopgaver for 
Musicon 2023-2026 og 
danner udgangspunkt 
for prioriteringen af de 
kommunale anlægsmidler.

I udviklingen af Musicon har kommunen både udgif-
ter til anlæg og indtægter på salg af byggegrunde, 
men handleplanen fokuserer dog kun på udgifterne i 
byudviklingen. 

I forbindelse med grundsalg på Musicon opkræver 
kommunen – udover byggeretsprisen – samtidigt 
særskilte anlægsbidrag, der skal medfinansiere de af-
ledte kommunale byggemodningsopgaver. Bidrage-
ne er øremærket henholdsvis overordnet byggemod-
ning, opførelse af fælles parkeringspladser og anlæg 
af ressourcepladser. 

Gennem de seneste år har kommunen gennemført 
flere større salg på Musicon, og derfor er der nu brug 
for, at kommunen opfylder sin forpligtelse overfor 
grundkøberne ved at opføre de afledte anlæg herun-
der parkeringshuse til fælles brug. 

For at kommunen kan budgettere med nye salgs-
indtægter fra Musicon i 2023, vil det ligeledes forud-
sætte, at kommunen dels forbereder arealerne med 
anlæg i 2023-24.

Fondsstøtte

I løbet af Musicons udvikling har en række fonde 
valgt at støtte realiseringen blandt andet med bety-
delige bidrag til Rabalderparken, RAGNAROCK, den 
tidligere PIXLpark, Roskilde Festival Højskole, ’Kvante-
springet’ – det samlede torv til events – MakersCorner 
i Hal 7 og Musiconstien. 

Senest er der ydet støtte fra Statens Kunstfond og 
Realdania til udvikling af realiseringsmodeller for ur-
bant selvbyg og fra Lokale- og Anlægsfonden i form 
af rådgivning på udvikling af en fremtidig skatehal. 

Indsatsen for at opnå fondsstøtte vil fortsætte i årene 
fremover, når der er projekter undervejs, der har det-
te potentiale. Aktuelt fokuseres her på om- og udbyg-
ningen af Hal 12 Skatehal og på at få et større værk af 
en anerkendt kunstner til bydelen.

Budgettets opbygning

Inden for handleplanens periode er der afsat en årlig 
kommunal investering på gennemsnitligt 34 mio. kr.
Det nye i 2023 budgettet er at stibroen over motor-
vejen, som en stor kommunal investering, nu igen er 
indeholdt i Musicons budget til Infrastruktur. 

Budgetperioden rummer derfor nu kun et 
parkeringshus mens øvrige trafikprojekter og 
det tredje parkeringshus, er udskudt til efter 
Handleplanens periode. 

De øvrige blokke der omhandler Byrum og Miljø, 
Kvarteret Indfaldet og Hal 12 –området med ombyg-
ning af Hal 12 til en fremtidssikret skatehal, har fortsat 
behov for investeringer nogle år endnu, for at følge 
op på de private investeringer i bydelen.
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Økonomioversigt 
I/II

Budgetforslag

Bloknr. + 
projektnr. Projekt / Overskrift 2023 2024 2025 2026 2027-30
5.H.1a Opretning af Unicon-bygninger SA -500 -500 -500 -500 -2.000
5.H.1b Tilpasning af terræn til 'Livet før byen' SA -200 0 0 0 0
5.H.1c Eksperimenter processer og samarbejder SA -50 0 0 0 0

Sum anlæg ' Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed' -750 -500 -500 -500 -2.000
5.H.2a Færdigbyggemodning af veje og byrum (Rabalderstræde, Skovkrydset ,  Bifaldet) SA -4.500 -3.800 0 0 -7.000
5.H.2b Monitering og afrapportering af gas SA -300 -300 -300 -300 -1.200
5.h.2c Ressourcepladser SA 0 0 0 0 -6.000

Sum anlæg 'Musicon- Byrum og Miljø' -4.800 -5.100 -300 -300 -14.200
5.H.3a Tilpasning af trafik- og parkeringsforhold SA 0 -4.000 0 0 -11.500
5.H.3b Optakten (busvej) SA -7.000 0 0 0 0
5.H.3c Parkeringsanlæg i konstruktion SA -13.300 -35.900 -22.300 0 -57.400
5.H.3d Sti mellem Bagtæppet og Maglegårdsvej (Æggestien) SA 0 0 0 0 -1.500
5.H.3e Musiconstien - cykelgangsti til stationen SA 0 0 0 0 -3.000

Sum anlæg ' Musicon - Infrastruktur' -20.300 -39.900 -22.300 0 -70.400
5.H.4 Indfaldets veje og byrum SA -8.200 0 0 0 0

Sum anlæg 'Kvarteret Indfaldet' -8.200 0 0 0 0
Musicon total excl Hal 12 kvarteret -34.050 -45.500 -23.100 -800 -86.600

5.H.5 Hal 12-området, byggemodning, skatehal** SA -7.000 -10.000 0 0 0
Sum anlæg 'Hal 12-området, byggemodning skatehal' -7.000 -10.000 0 0 0

5.H.6a Adgangsvej til p-hus samt terrænparkering inkl. 'baglommen SA -1.200 0 -4.400 0 0
5.H.6b Den grønne puls inklusiv regnvandsrende og tilpasning af Hal12 pladsen SA -1.000 0 -5.300 0 0
5.H.6c Byggemodning forsyning og øvrige arealer SA -2.000

Sum anlæg Hal12-området byggemodning veje og byrum SA -4.200 0 -11.200 0 0
Sum anlæg 'Hal 12-området, byggemodning' -11.200 -10.000 -11.200 0 0
Musicon total inkl Hal12 kvarteret -45.250 -55.500 -34.300 -86.600

Salgsindtægter fra Hal 12-området 34.700 11.500 3.800

Bloknr. + 
projektnr. Projekt / Overskrift 2023 2024 2025 2026 27-30
5.H.2 Sum afledt drift ' Musicon -Byrum og Miljø' AD -175 -250 -290 -290 -1.660
5.H.3 Sum afledt drift 'Infrastruktur' AD -400 -1.850 -2.050 -2.550 -13.120
5.H.4 Sum afledt drift 'Kvarteret Indfaldet' AD -20 -20 -20 -20 -80
5.H.5 Hal 12-området, byggemodning, skatehal AD 0 -240 -500 -500 -2.000
5.H.6 Sum afledt drift 'Hal 12-området, byggemodning veje og byrum' AD -200 -300 -300 -450 -1.800

Sum afledt drift Musicon -795 -2.660 -3.160 -3.810 -18.660

STRATEGISK ANLÆGSPLAN 2023-2026

BUDGETFORSLAG 2023-2030

AFLEDT DRIFT 2023-2030
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Økonomioversigt 
II/II

Budgetforslag

Bloknr. + 
projektnr. Projekt / Overskrift 2023 2024 2025 2026 2027-30
5.H.1a Opretning af Unicon-bygninger SA -500 -500 -500 -500 -2.000
5.H.1b Tilpasning af terræn til 'Livet før byen' SA -200 0 0 0 0
5.H.1c Eksperimenter processer og samarbejder SA -50 0 0 0 0

Sum anlæg ' Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed' -750 -500 -500 -500 -2.000
5.H.2a Færdigbyggemodning af veje og byrum (Rabalderstræde, Skovkrydset ,  Bifaldet) SA -4.500 -3.800 0 0 -7.000
5.H.2b Monitering og afrapportering af gas SA -300 -300 -300 -300 -1.200
5.h.2c Ressourcepladser SA 0 0 0 0 -6.000

Sum anlæg 'Musicon- Byrum og Miljø' -4.800 -5.100 -300 -300 -14.200
5.H.3a Tilpasning af trafik- og parkeringsforhold SA 0 -4.000 0 0 -11.500
5.H.3b Optakten (busvej) SA -7.000 0 0 0 0
5.H.3c Parkeringsanlæg i konstruktion SA -13.300 -35.900 -22.300 0 -57.400
5.H.3d Sti mellem Bagtæppet og Maglegårdsvej (Æggestien) SA 0 0 0 0 -1.500
5.H.3e Musiconstien - cykelgangsti til stationen SA 0 0 0 0 -3.000

Sum anlæg ' Musicon - Infrastruktur' -20.300 -39.900 -22.300 0 -70.400
5.H.4 Indfaldets veje og byrum SA -8.200 0 0 0 0

Sum anlæg 'Kvarteret Indfaldet' -8.200 0 0 0 0
Musicon total excl Hal 12 kvarteret -34.050 -45.500 -23.100 -800 -86.600

5.H.5 Hal 12-området, byggemodning, skatehal** SA -7.000 -10.000 0 0 0
Sum anlæg 'Hal 12-området, byggemodning skatehal' -7.000 -10.000 0 0 0

5.H.6a Adgangsvej til p-hus samt terrænparkering inkl. 'baglommen SA -1.200 0 -4.400 0 0
5.H.6b Den grønne puls inklusiv regnvandsrende og tilpasning af Hal12 pladsen SA -1.000 0 -5.300 0 0
5.H.6c Byggemodning forsyning og øvrige arealer SA -2.000

Sum anlæg Hal12-området byggemodning veje og byrum SA -4.200 0 -11.200 0 0
Sum anlæg 'Hal 12-området, byggemodning' -11.200 -10.000 -11.200 0 0
Musicon total inkl Hal12 kvarteret -45.250 -55.500 -34.300 -86.600

Salgsindtægter fra Hal 12-området 34.700 11.500 3.800

Bloknr. + 
projektnr. Projekt / Overskrift 2023 2024 2025 2026 27-30
5.H.2 Sum afledt drift ' Musicon -Byrum og Miljø' AD -175 -250 -290 -290 -1.660
5.H.3 Sum afledt drift 'Infrastruktur' AD -400 -1.850 -2.050 -2.550 -13.120
5.H.4 Sum afledt drift 'Kvarteret Indfaldet' AD -20 -20 -20 -20 -80
5.H.5 Hal 12-området, byggemodning, skatehal AD 0 -240 -500 -500 -2.000
5.H.6 Sum afledt drift 'Hal 12-området, byggemodning veje og byrum' AD -200 -300 -300 -450 -1.800

Sum afledt drift Musicon -795 -2.660 -3.160 -3.810 -18.660

STRATEGISK ANLÆGSPLAN 2023-2026

BUDGETFORSLAG 2023-2030

AFLEDT DRIFT 2023-2030
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Musicon-sekretariatet
Rabalderstræde 7, st.
4000  Roskilde
musicon@roskilde.dk


