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Indledning 

Ejendomsstrategien, Byrådets vision og målsætninger for ejendomsområdet  

Roskilde Kommune forvalter en meget blandet ejendomsportefølje på ca. 500.000 m2. 

Ejendommene spænder fra almindelige udlejningsejendomme til fredede, historiske 

bygninger. Med en befolkning på ca. 89.000 svarer det til ca. 5,6 m2 per borger. Til 

sammenligning er der i Lejre Kommune ca. 6,3 m2 per borger. I Holbæk Kommune er der 

ca. 6,0 m2 og i Køge Kommune ca. 5,2 m2 per borger. I 2021 er der afsat ca. 64 mio. til 

almindelig vedligehold. Dertil skal lægges 8 mio. oveni, som går til 

skolerenoveringsstrategien. 

 

Roskilde Kommunes ejendomsstrategi er beskrevet i strategihæftet ’Ejendomsstrategi’ 

fra 2018. Ejendomsstrategien beskriver Byrådets vision og målsætninger for 

ejendomsområdet.  

 

Strategien skal løbende udmøntes i handleplaner. Her skal udfoldes, hvilke konkrete 

indsatser og aktiviteter, som skal gennemføres for at virkeliggøre visionen på 

ejendomsområdet.  

 

Roskilde Kommune er i vækst og udvikling med et stigende befolkningstal. Denne vækst 

præger et eksisterende kapacitetsbehov og udfordrer ejendomsporteføljen. Ligeledes er 

der et vedligeholdelsesefterslæb på en del af kommunens ejendomme. Kvadratmetrene i 

kommunen er dyre i drift, og det er derfor et mål at forsøge at udnytte arealerne bedre. 

 

Byrådets vision for ejendomsområdet er at udvikle kommunens ejendomme, så de 

understøtter nuværende og fremtidige behov for løsning af selve kerneopgaven. Den 

samlede ejendomsportefølje skal udnyttes optimalt og forvaltes økonomisk effektivt, 

samtidig med at der lægges vægt på bæredygtighed. 

 
Med ejendomsstrategiens langsigtede og ambitiøse dagsorden foregår et arbejde, som 
udmøntes igennem arbejdet med håndteringen af de alsidige opgaver, rokadeplaner, 
genhusninger, flytninger og generelle arealoptimeringsopgaver.  
 
Handleplan Ejendomsområdet 2021-2022 gør status på det hidtidige arbejde og beskriver 
fokuspunkter og konkrete arbejdsområder, som vil få særlig opmærksomhed i 2021-2022. 
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Ejendomsstrategiens 4 
målsætninger 

Strategisk arbejde i hverdagen 

De 4 målsætninger ejendomsstrategien danner rammen og retningen for Roskilde 

Kommunes prioriteringer på ejendomsområdet.  

 

Målsætningerne er: 

 
1. Optimering af kommunens ejendomsportefølje 
2. Bedre vedligeholdelse af kommunens ejendomme  
3. Bæredygtige ejendomme 
4. Bedre adgang til kommunens ejendomme 

 

Hver målsætning er nedbrudt i 2-3 delmål. 

 

De følgende afsnit, 1-4, er bygget op om de fire målsætninger. Sidste afsnit i 

handleplanen drejer sig om kommunale institutioner som dynamoer for byudvikling og 

lokalsamfund i afsnittet. 

 

Generelt bliver der bliver givet en status på, hvordan der er blevet arbejdet med 

ovenstående målsætninger indtil nu. Samtidig så belyses de tiltag, som der arbejdes med 

fremadrettet.  

 
 

1. Optimering af kommunens 
ejendomsportefølje 

Det gør vi allerede 

Strømlinede processer og kloge m2  

I efteråret 2020 blev arbejdet med strategien opprioriteret, idet der blev prioriteret en 

fuldtidsmedarbejder til sekretariatet for ejendomsstrategien. Når vi arbejder med 

ejendomsstrategien og indsatserne, er det essentielt, at processer er til for at understøtte 

arbejdet, blandt andet henad mod arealoptimering. Derfor har der været intensivt fokus 

på procesoptimering, et nyt flow i opgavehåndteringen og måden at behandle sager på. 
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Processerne med indkommende opgaver fra forvaltningerne og sagsbehandlingen af 

dem er gentænkt og sat i et struktureret system. Sagsbehandlingen, som bærer præg af 

den måde, nye ændrede behov modtages på, hvorledes de håndteres, og hvordan der 

aktivt arbejdes henad mod løsninger, som understøtter målsætningerne i strategien, er 

blevet opdateret. 

 

Ved behov for større arealændringer udarbejdes funktions- og behovsanalyser, som er 

det grundlæggende værktøj, hvor muligheder undersøges og scenarier beskrives.  

 

Siden efteråret 2020 er der arbejdet med funktions- og behovsanalyser for blandt andet 

jobcenterfunktionerne, som understøtter tanken omkring et fælles jobhus. 

 

Sundhedscenteret har ligeledes væres genstand for analyse, med henblik på en 

synergieffekt ved en eventuel placering tæt på et fælles jobhus.  

 

Ejendomsservice og deres eksisterende rammer har ligeledes været fokusområde i en 

funktions- og behovsanalyse.  

 

I de ovenstående eksempler er der arbejdet proaktivt henad mod en bedre 

arealudnyttelse og effektivt udnyttelse af lokaler i de kommunale bygninger. Dette er en 

grundtanke, der arbejdes ud fra i planlægningen. De nye og opdaterede processer og 

måder at arbejde med scenarier på, er med til at sikre, at vi får set på ejendommene med 

et helhedssyn. Netop hele vejen rundt med øje for muligheder, potentialer og optimering.  

 

 

I 2021 og 2022 vil vi have fokus på 

 

Der vil fortsat være fokus på at optimere arbejdsgange i forbindelse med henvendelser, 

analyser og arbejdet med løsninger, med øje for hurtig responstid. 

 

Forskellige områder vil blive behandlet igennem funktions- og behovsanalyser. Hvordan 

udnyttes kapaciteten mest optimalt, indtil bygningen skal nedrives, og nyt skal 

planlægges? I sådan en case arbejdes der med Astercenteret, hvor der foregår et grundigt 

arbejde med indplacering af kommunale funktioner i ejendommen, indtil at den skal 

rives ned.  

 

Analyser på socialområdet, med en sikring af tidssvarende botilbudsfunktionerne, er 

ligeledes et fokusområde. 

 

Et særligt fokus er også at komme ud af dyre lejemål, og finde egnede løsninger i 

porteføljen.  

 

Der arbejdes løbende med at vurdere, om der er overskydende bygninger, som kan 

indstilles til salg. 
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I de kommende år vil der blive arbejdet med analyser af mulighed for lokaleoptimering, 

dette fx igennem en øget brug af dobbeltudnyttelse på udvalgte områder af kommunens 

ejendomsportefølje.  

 

 

2. Bedre vedligeholdelse af 
kommunens ejendomme 

Bevarelse af vores ejendomsmæssige værdier 

De kommunale ejendomme er en værdi, som kan forringes eller tabes, hvis der ikke 

bliver foretaget den nødvendige vedligeholdelse. Arbejdsmiljøet for kommunens 

medarbejdere hænger også tæt sammen med vedligeholdelsesstanden. Det er samtidig 

også vigtigt, at kommunens borgere oplever en vedligeholdt bygningsmasse, der hvor de 

har kontakt med bygningerne. 

 

Målet er at opretholde en ensartet vedligeholdelsesstandard på tværs af institutioner og 

fagområder samt at nedbringe det aktuelle vedligeholdelsesefterslæb for dermed at 

bevare ejendommenes værdi og funktionalitet. 

 

 

Det gør vi allerede 

 

1. Oprettelsen af en central Ejendomsservice i 2018 har betydet, at det indvendige 

vedligehold samt vedligehold af udenomsarealer kan prioriteres på tværs af alle 

ejendomme. Disse opgaver bliver nu og i fremtiden indmeldt af bygningernes brugere, og 

samlet sammen i et årlig bygningssyn, der munder ud i en bygningssynsrapport. For den 

enkelte bygning bliver der hvert andet år lavet et bygningssyn. De år hvor der ikke 

foretages et egentligt bygningssyn bliver eventuelle vedligeholdelsesopgaver fulgt op 

skriftligt.  

 

2. Sammenlægningen af Ejendomsservice og Ejendomme letter koordineringen og 

prioriteringen af vedligeholdelsesarbejderne, der nu foregår i et tæt samarbejde mellem 

Ejendomsservices medarbejdere, brugerne og vedligeholdelsesmedarbejderne i 

Ejendomme. Det er dermed blevet lettere at prioritere de rigtige vedligeholdelsesarbejder 

på tværs af bygningsmassen og dermed opnå et mere ensartet vedligeholdelsesniveau. 

 

3. I 2019/20 blev der udarbejdet et samlet overblik over den bygningsmæssige stand samt 

det aktuelle efterslæb. Overblikket resulterede i et billede af, hvad der i fremtiden skal til 

for at indhente et efterslæb, og derefter holde bygningsmassen på et 

vedligeholdelsesniveau, hvor værdierne ikke forringes. På denne baggrund afsatte 

Byrådet med budget 2021-24 øgede midler til den alm. vedligeholdelsespulje. Samtidig 
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med det blev der afsat en årlig anlægssum de næste ti år til at indhente det aktuelle 

efterslæb. 

 

I sammenhæng med den alm. vedligeholdsopgave bliver der løbende vurderet, hvad der 

kan opnås af energimæssige gevinster. Ofte bliver den alm. vedligeholdelsesopgave 

kombineret med en forbedring af energiforholdene. Der er hvert år adgang til 

lånebaserede midler (10 mio.) til energirenoveringer. Projekter, hvor der er en beregnet 

tilbagebetalingstid på 25 år eller derunder, kan opnå tilskud efter denne ordning. 

 

Andre puljer, der ligger i forvaltningernes budgetter supplerer også 

vedligeholdelsesstandarden. Som eksempel har der over en årrække været afsat 10 mio. 

årligt (i 2021 8. mio.) til ”Strategi for Skolerenovering” (vedtaget 27. maj 2015). Generelt 

tages én skole om året. I 2021 er det Tjørnegårdsskolen, der løftes. Absalon Skole er stadig 

i gang og har været under renovering i 2020 i samarbejde med forvaltningen. 

 

I 2021 og 2022 vil vi have fokus på 

 

I 2021 bliver der taget hul på at indhente det aktuelle efterslæb. Den første anlægspulje 

på 10 mio. er blevet prioriteret til 4 ejendomme, hvor specielt tagene har det dårligt. Set 

over de næste 10 år er det planen af hæve vedligeholdelsesstandarden på de dårligste 

bygninger, så bygningsmassen opnår et mere ensartet niveau for den alm. vedligehold. 

 

Den alm. vedligeholdelsespulje er fra 2021 blevet øget således, at der bliver plads til at 

hæve standarden og bl.a. også tage sig af de ikke direkte akutte opgaver, der betyder 

meget for arbejdsmiljøet. Vedligeholdelsesopgaverne bliver prioriteret ud fra det princip 

at de tungeste og mest akutte forhold, bliver taget først. Dette for at forhindre, at der ikke 

opstår en forringelse af vores bygningsmasse, set på tværs af den samlede portefølje. 

Listen over prioriterede vedligeholdelsesopgaver blev forelagt Økonomiudvalget d. 10. 

februar 2021 (pkt. 60). Oversigten vil også blive forelagt politisk beslutning de kommende 

år.  

 

I 2021 vil forvaltningen igangsætte en ny helpdesk-app, der skal lette dialogen mellem 

brugere og Ejendomsservice/Ejendomme. Systemet vil være en stor forbedring af 

dialogen og overblikket for brugerne af vores ejendomme. Overblikket over opgaver og 

brugen af vores ejendomme er nødvendig for at kunne arbejde effektivt med vores 

ejendomsstrategi, prioritering af opgaver og effektiv udnyttelse af vores m2 i det daglige. 

Facility Management systemet Dalux, som implementeres, sikrer overblik over alle 

kommunens ejendomme, og rummer alle nødvendige informationer og data om den 

enkelte bygning, og forventes igangsat i sommeren 2021. Systemet vil løbende blive 

udvidet og forbedret i de kommende år. 

 

Prioriteringen af alle vedligeholdelsesopgaver bliver sammenholdt med 

ejendomsstrategien i forhold til hvilke bygninger, der i fremtiden skal beholdes og 

frasælges. 
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3. Bæredygtige ejendomme 

Konkretisering af FN’s verdensmål 

Roskilde Kommunes ejendomme skal være økonomisk, social og miljømæssigt 
bæredygtige. Dermed forholder kommunens byggeprojekter sig til de grundlæggende 
bæredygtighedsparametre udfoldet i FN´s 17 verdensmål.  
 
Bæredygtighed skal ikke ses som et isoleret emne, men som et bærende paradigme for 
hele tilgangen til både nybyggeri og kommunens eksisterende bygningsmasse..  

 

 

Det gør vi allerede 

Alle byggeprojekter skal i planlægningsfasen afdække bæredygtighedspotentialet 
gennem overvejelser omkring miljømæssig, social, og økonomisk bæredygtighed.  
 

Det betyder, at der som minimum skal indgå dokumenterede overvejelser omkring 

totaløkonomi, indlejret energi- og miljøpåvirkning, samt overvejelser omkring 

bygningens indeklima, tilgængelighed, sikkerhed og arkitektoniske kvalitet. 

 

Foruden fokus på de grundlæggende bæredygtighedsparametre indarbejder Roskilde 

Kommune også et fokus på FN´s 17 verdensmål for bæredygtighed direkte i sine 

byggerier. I 2020 har fokus været på verdensmål 4 Kvalitetsuddannelse, 8 Anstændige 

jobs og økonomisk vækst, 12 Ansvarligt forbrug og produktion og 17 Partnerskaber for 

handling, hvor en række specifikke delmål 4.2, 4.7, 4.a, 8.4, 12.5-12.8 og 17.17 er blevet 

valgt som pejlemærker for kommunens byggerier. (Bilag 1) 

 

Der er blevet arbejdet med indeklima i udformningen af Børnehuset Ringparken, hvor 

der er stillet krav om DGNB hjerte foruden DGNB guld certificering (principper omkring 

bæredygtigt certificering af bygninger). Desuden har der været fokus på et inkluderende 

og effektivt læringsmiljø for alle gennem grundige forundersøgelser på tværs af 

forvaltningerne. 

 

Fokus på inddragelse af bæredygtighed i undervisningen er adresseret gennem 

samarbejder med udvalgte skoler i kommunen, hvor der er blevet opsat indeklimamålere 

i forbindelse med CORO projektet ”Bedre læringsmiljø i skolerne” som kommunen har 

udarbejdet sammen med XP Journey. Resultatet er en webportal under navnet 

”Klimakassen”, der giver lærere mulighed for at inddrage faktiske indeklimamålinger i 

undervisningen og dele læreplaner med andre undervisere i andre kommuner. 

 

I forbindelse Viby Kulturhus, Plejecenter Hyrdehøj, Sambyggeri Musicon og P-hus 

Indfaldet er der stillet krav om DGNB certificering og/eller en række supplerende 

miljøkrav, herunder krav til aflevering af miljøvaredeklarationer på størstedelen af 

byggematerialerne. Dette har til formål at bevæge markedet i retning af et øget fokus på 
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indlejret energiforbrug og er direkte blevet understøttet i udformning af 

tildelingskriterier og krav i udbudsmaterialet om maksimal CO2 udledning for enten 

byggematerialer eller samlet byggeri.  

 

Der arbejdes bredt med cirkulært byggeri i flere støttede projekter på tværs af 

kommunens forvaltning.  Bl.a. det Horizon 2020 støttede projekt CityLoops, der løber 

frem til 2023, hvor Roskilde Kommune deltager sammen med 6 andre europæiske 

kommuner om at finde cirkulære løsninger inden for byggeri. Roskilde Kommune har 

udpeget Hal 12 projektet på Musicon som demonstrationsområde.  

 

Desuden er der opført to ressourcepladser i genbrugsmaterialer på Musicon i et 

samarbejde med kommunens forvaltning. Der udgives en bygherrevejledning for 

genanvendelse af beton som resultatet af det støttede projekt ”Genanvendelse af beton, 

fra håndholdt indsats til permanent praksisændring”.  

 

Der er stillet krav om genanvendelse af byggematerialer i P-hus Indfaldet, Sambyggeri 

Musicon, samt flere mindre byggerier. Disse byggerier har bidraget med erfaring i 

styring af cirkulær økonomi på praktisk niveau i de enkelte projekter. 

 

Som led i det tværkommunale arbejde er der oprettet en bæredygtighedsgruppe i 

kommunen, med deltagelse af forvaltningen. Desuden inddrages både private 

samarbejdspartnere og vidensinstitutioner tidligt i planlægningsforløb omkring byggeri 

og ejendomsdrift, såvel som i de udviklingsprojekter, som kommunen deltager i.  

 

 

I 2021 og 2022 vil vi have fokus på 

 

CO2 udledning  
Roskilde Kommune har et Byrådsvedtaget mål om, at kommunen som virksomhed er 

CO2 neutral i 2035. Der vil være skarpt fokus på nedbringelse af CO2 udledning i alle 

byggeriets faser. Der vil fortsat være fokus på nedbringelse af de miljømæssige 

driftsudgifter, og krav til CO2 udledning i forbindelse med materialeproduktion og 

transport vil fylde mere i kommunale udbud. Roskilde Kommune har udviklet flere 

former for beregnere som hjælp til at afdække Co2 besparelsespotentiale på de enkelte 

projekter. 

 

Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om en aftale, der sikrer indfasning af CO2-

krav på alle større byggerier fra 2023. Derfor vil der arbejdes med en målsætning for en 

samlet maksimal CO2 udledning for alt kommunalt byggeri på maksimalt 8,5 kg CO2
e pr. 

m² målt over 50 år. Dette krav er allerede stillet på Børnehuset Ringparken, men kan 

eventuelt udvides til at omfatte al byggeri på Musicon og også ikke kommunalt byggeri, 

hvilket så skal besluttes politisk.  
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Cirkulær økonomi  
Cirkulær økonomi og fokus på bedre ressourceudnyttelse spiller en stadig større rolle i 

forbindelse med byggeri. I den tidlige beslutningsproces skal der vurderes, hvordan 

materialeforbrug kan minimeres gennem genanvendelse og genbrug af både bygninger 

og byggematerialer herunder også jord.  

 

Det er en målsætning at sikre, at cirkulært byggeri er rentabelt både miljømæssigt og 

økonomisk. Derfor skal der udarbejdes businesscases for forskellige 

genanvendelsesprojekter. Dette kommer både til at ske internt og ved deltagelse som 

demonstrationskommune i udviklingsprojekter såsom Hal 12, CityLoops og Circle Bank.  

 

Indeklima på skolerne 
Der vil være øget fokus på indeklima i primært skolerne. ”Klimakassen” er rullet ud og 

implementeres i undervisningen flere steder, i den indledende fase. Der skal arbejdes 

med optimering af indeklima både inden for lyd, lys og luft i den næste fase.  

 

Udbudspraksis 
I forbindelse med udbud vil kommunen som udgangspunkt stille krav om, at der på 

kommunale projekter udarbejdes en bæredygtighedsplan, der som minimum skal 

forholde sig til vedtagne mål i Ejendomsstrategien og Strategisk Klima- og Energiplan. 

Man kan med fordel forholde sig til projektspecifikke krav til CO2 udledning og cirkulært 

byggeri. Bæredygtighedsplanen skal definere hvorvidt, der er tale om udbudskrav, som 

skal efterleves. Eller om krav fungerer som tildelingskriterie, der skal konkurreres på.  

 

 

 

4. Bedre adgang til kommunens 
ejendomme 

Kommunale ejendomme - en vigtig ressource i kommunens lokalområder 

De kommunale ejendomme udgør en vigtig ressource i kommunens lokalområder. 

Borgerne mødes i daginstitutioner og skoler. Borgerne mødes på biblioteket. De musiske 

skoler underviser børn på skolen, og foreninger bruger skolerne til aktiviteter. Ældre 

kan nyde synet af legende børn og hunde, der luftes på udearealer ved ældreboliger og 

plejecentre. 

 

Det er vigtigt, at borgerne oplever bygningerne som ”deres sted”, som de kan bruge til 

udfoldelse af fællesskabet – i respekt for den kerneydelse, der leveres i de fysiske 

rammer. 

 

Vi skal arbejde for, at bygninger og uderum er attraktive og kan anvendes af de lokale 

foreninger og andre organisationer. Der skal derfor være blik for dobbeltudnyttelse og 
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sambrug, når vi bygger om og renoverer, og når vi disponerer vores ressourcer til 

ejendomsdrift. Det er vigtigt med åbenhed og gensidig respekt, når lokaler benyttes til 

flere funktioner. Den opnås i dialog mellem brugerne af bygningerne. 

 

 

Det gør vi allerede 

 

Hos 4 af de 5 biblioteker i lokalområderne, Ågerup, Gadstrup, Jyllinge og Viby, kan 

borgerne benytte forskellige mødeaktiviteter i den fulde åbningstid 07 – 22, uden at der 

er personale til stede. Man lukker sig ind med sit sundhedskort. 

 

Alle skoler står til benyttelse af foreninger til aktiviteter efter skoletid. Det gælder både 

klasseværelser, faglokaler og idrætsfaciliteter.  

 

De musiske skoler underviser eleverne på alle kommunens skoler, samt på de to centrale 

faciliteter på Kildegården og på Planetvej ved Nordskolen. 

 

Kildegården er et godt eksempel på, at bygninger og uderum benyttes til flere funktioner 

hen over døgnet og ugen. Udearealerne udnyttes af klubbørn i klubbens åbningstid, men 

er også populære for boligområdets børn i aften- og weekend- og ferieperioder. Desuden 

deles Kildegårdens lokaler mellem de kommunale aktiviteter på fx Roskilde Musiske 

Skole og foreningsaktiviteterne i aftenskolerne. 

 

Vi har et fokus på bedre udnyttelse af de kommunale faciliteter gennem 

kameramonitorering, siden august 2020, på en lang række faciliteter såsom fx. skoler, 

idrætsanlæg og kunstgræsbaner. Vi ønsker der igennem, at skabe overblik over ledige 

tider, som kan stilles til rådighed for foreninger, der har behov. Roskilde Kommune er 

desuden indgået i et samarbejde med Gate 21 og en række andre kommuner omkring et 

system, der bl.a. kan visualisere resultaterne fra dataindsamlingen. 

 

I 2021 og 2022 vil vi have fokus på 

 

Fokus på aktivitetssteder for seniorer 
Der er et stigende behov for aktivitetslokaler for seniorer i dagtimerne. Vi ønsker at 

undersøge muligheden for at udnytte ledige kommunale faciliteter i større omfang til 

denne målgruppe. 

 

Skolerne som lokale kulturcentre 
Skolerne er det naturlige omdrejningspunkt for livet i kommunens bydele og 

lokalsamfund. Vi vil have fokus på at skabe bedre rammer på skolerne, som med enkle 

greb kan gøre det mere attraktivt at benytte skolerne som lokale aktivitetscentre for 

foreningslivet. 

 

 

 



 

10 
 

Roskilde Kulturskole i nye rammer 
For at udnytte den ledige kapacitet indrettes der nye rammer for Roskilde Kulturskole på 

Nordskolen i Jyllinge. Dette kan være et eksempelprojekt på bedre arealanvendelse til 

gavn for andre kommunale aktiviteter. 

 

Algade 31, Kreativt hus for børn med øget foreningsfokus 
Ud over ambitionen om at give alle børn muligheden for at møde kultur, kunst og 

kreativitet, så arbejder Algade 31 også henimod at være de mindste medborgeres indgang 

til Roskilde Kommunes rige foreningsliv. Dette gøres bl.a. ved at åbne Algade 31 op for at 

en lang række foreninger kan benytte huset, til både mødeaktivitet, men også 

foreningsdrevne aktiviteter målrettet børn. 

 

 

 

5. Byudvikling og ejendomme 

Kommunale ejendomme som dynamo for byudvikling 

Østervangscenteret, Sct. Hans, Gadstrup, helhedsplaner med indarbejdelse af 
kommunale funktioner mm. 
  
Roskilde Kommune er i rivende udvikling. Efterspørgslen på især boliger og dermed 

markedets interesse for at bygge flere fortsætter ufortrødent i alle dele af kommunen, og 

derfor er der mange større byudviklingsprojekter i gang.  

 

Som kommune har vi dels en vigtig opgave i at sikre sammenhæng imellem kommunal 

service og byudvikling, da flere borgere alt andet lige medfører nye behov for mere 

kapacitet i fx dagtilbud, skoler og plejeboliger. 

 

Vi har også en oplagt mulighed for at agere proaktivt ved at bruge vores eksisterende 

ejendomme og investeringer i nye ejendomme til at understøtte de udviklingsplaner, 

som allerede er politisk vedtaget – og i nogle tilfælde som grundlag for nye 

udviklingsplaner. 

 

Kommunale investeringer har en klar afsmittende effekt på investorernes interesse for 

byudviklingsprojekter, fordi de dels bidrager til at tydeliggøre, at kommunen reelt 

ønsker og tror på byudvikling et givet sted og dels reelt kan blive et aktiv for 

investorerne, som fx meget gerne påtager sig at opføre en bygning med henblik på, at leje 

den ud til kommunen efterfølgende. 

 

Med vedtagelsen af Kommuneplan ´19 har Roskilde Kommune understreget ambitionen 

om, at vi ønsker at skabe tættere og stærkere byer, og at byernes udvikling dermed 

primært skal ske igennem fortætning og omdannelse. Og netop her kan udtjente eller 
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funktionstømte kommunale ejendomme få en afgørende rolle, hvis vi med den rette 

timing sikrer, at de kan indgå i byens udvikling, 

 

Det gør vi allerede 

 

Fritidsstrøget – Gadstrups kultur-, lærings-, og idrætsakse 

 

Vi har i Gadstrup løftet blikket og igennem helhedsorienteret ejendomsudvikling skabt 

Fritidsstrøget – Gadstrups kultur-, lærings-, og idrætsakse.  Projektet samler kræfterne og 

skaber et løft blandt Gadstrups i forvejen stærke institutioner med et sammenhængende 

byrum, der forbinder skolen, hallen, klubben og fodboldklubben. Fritidsstrøget bliver 

rammen om oplevelser og aktiviteter for hele familien. Gadstrups nye mødested. 

Fritidsstrøget omdisponerer arealer, så der bliver plads til leg og ophold ved 

institutionerne, mens parkering samles. Samtidig separatkloakeres området, og skolens 

tag repareres. Projektet vil kunne styrkes ved at flytte biblioteket til området. Kultur- og 

Idrætsudvalget har besluttet, at dette skal drøftes i forbindelse med budget 2022. 

 

Nye faciliteter til Roskilde Kulturskole på Nordskolen i Jyllinge 

 

I forbindelse med budget 2020 er der blevet afsat midler til at Roskilde Kulturskole 

kunne flytte ind i de bygninger, som Nordskolen, Jyllinge afdeling, ikke længere har 

behov for grundet lavere elevtal de kommende år. Der er afsat i alt 20,5 mio. kr. til det 

samlede projekt, som både omfatter ombygning af blok 4, 10 og en mellembygning, samt 

ny indgang og forbedrede udearealer til begge skoler fx i skolegårdene. 

 

I 2021 og 2022 vil vi have fokus på 

 

Østervangscenteret 
Med lukningen af Asterscenteret i 2020 og med udsigten til fornyet behov for 

plejeboliger i 2026-28 har vi en enestående mulighed for at skabe et samlet løft til 

Østervangscenteret som er et helt centralt – men indtil nu lidt forsømt – knudepunkt i 

Roskilde Sydby. I samarbejde med lokale aktører som Østervangsskolen og Jakobskirken 

vil vi skabe et helt nyt bycentrum med plejecenter, boliger, erhverv, åbne skolegårde og 

forbedret trafiksikkerhed. 

 
Æblehaven-Rønnebærparken 
Vi har i Æblehaven-Rønnebærparken skabt grundlag for at gennemføre en omfattende 

arkitektkonkurrence, der blandt andet baserer sig på idéen om, at en række kommunale 

funktioner i og uden for området kan bidrage til at åbne området mere op for besøgende 

og bringe kommunale tilbud tættere på beboerne. Arkitektkonkurrencen er indledt og 

afholdes i 2021. 

 

Sankt Hans 
I april 2022 overtager Roskilde Kommune Sankt Hans Vest fra Region Hovedstaden. 

Udviklingen bygger på helhedsplanen vedtaget i januar 2021 og handleplanen. De første 
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bygninger forventes udbud i løbet af 2022 i sammenhæng med vedtagelse af en 

rammelokalplan, der er byggeretsgivende for en del af området. Byggemodningstakten 

følger udbudstakten. I 2021 tages også de første skridt mod nye udadvendte funktioner i 

Kurhus og Centralmagasin. Det sker med et feasibility study, der skal afklare hvilke 

funktioner, der kan give et økonomisk bæredygtigt byliv, og komme med bud på de rette 

mix af kommercielle, kommunale og foreningsbaserede funktioner. 
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