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FORORD
INDHOLD Med overskriften Musicon - en musisk og kreativ bydel har Roskil-

de byråd, sammen med centrale kreative aktører, sat en langsigtet 
og ambitiøs dagsorden for udvikling af det tidligere Unicon-areal 
i Roskildes sydby. Musicon vil erhvervsmæssigt give Roskilde en 
helt ny dynamik, der supplerer Roskildes kendte kvaliteter. Musi-
con vil tilbyde Sydbyen spændende, nye, rekreative og kulturelle 
muligheder. 

Handleplan 2019-22 for Musicon gør status på byudviklingen og de 
aktuelle behov og beskriver de konkrete aktiviteter og anlægsin-
vesteringer, som byrådet vil sætte i gang i de kommende 4 år. 
Desuden præsenteres de private initiativer, der på nuværende tid-
spunkt er kendte, og som understøtter handleplanens realisering.

Handleplanen tager udgangspunkt i strategihæftet ’Musicon - 
strategi og spilleregler’ fra 2007 og ’Kreativ projektguide til virke-
liggørelse af projekter på Musicon’ fra 2010. 

Handleplanen skal revideres en gang årligt for at samle op på den 
hidtidige udvikling i bydelen og komme med et bud på kommende 
initiativer og investeringer, blandt andet som oplæg til den strate-
giske anlægsplan.

Formålet med handleplanen er at give et samlet overblik over de 
valgte indsatsområders status og koordinere indsatserne, så den 
nødvendige fremdrift sikres. Samtidig viser vi aktører og potenti-
elle investorer, at der er en klar plan for udviklingen af Musicon, 
som skal danne rammerne for deres projekter.
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Nøgletal for 
Musicon 2018

70 daglige aktører
250 årlige events

ca. 2.500 daglige buspassagerer til Musicon 
på hverdage

ca. 78.293 m2 kommunalt-ejet areal
64.108 m2 areal ejet af andre

ca. 15.300 etagemeter bygninger fra Unicon
28.038 etagemeter nyt byggeri, heraf 277 boliger

2.260 etagemeter midlertidigt byggeri
40.000 m2 parkområde

11.870 m2 attraktive byrum til ophold
 1.950 m åbne regnvandsrender Potentialer

1.000 boliger fordelt på:

1.000 arbejdspladser fordelt på: 

6.000 daglige cyklister og 9.000 gående til og 
fra Musicon

Ca. 1.400 parkeringsplandser i 
fælles anlæg heraf 1.050 i 

konstruktion

VISIONEN OG DE FEM MUSICON-MÅL

En musisk og kreativ bydel 
Musicon tager udgangspunkt i det skabende menneske 
med rum til, at bydelens aktører i samspil lader ideer og vi-
den mødes og med gode forhold for kreative virksomheder.

Livet før byen – og byen med liv
Musicon har mange forskellige aktiviteter det meste af 
døgnet. Forskellige anvendelser blandes og midlertidige 
aktiviteter skaber foranderlighed, ideer og viden gennem 
eksperimenter. 

Eksperimenterende byggeri og industrielle spor
Bygninger og byrum på Musicon er oplevelsesrige og ud-
fordrer den besøgende. Musicon har et råt og industrielt 
udtryk, og projekter bygger videre på spor i området.

Et laboratorium for bæredygtig trafik
Musicon er et laboratorium for fremme af bæredygtig trafik. 
Musicon tilbyder de bedste forhold for gang, cykel og bus, 
mens biler og bilparkering fylder mindst muligt i bymiljøet.  

Visionerne for Musicon er store: Musicon bliver et tæt byområde med et levende miljø, hvor det musiske i bred forstand 
er overordnet tema. Kulturelle erhverv er integreret med boliger og andre aktiviteter, der er blevet tiltrukket af områdets 
særlige karakter. Musicon udvikles gennem en dynamisk og åben udviklingsproces, hvor kreative aktører er de drivende 
kræfter. ('Musicon, strategi og spilleregler', Roskilde Byråd 2007). Visionen er konkretiseret i fem mål, der efterstræbes i 
de enkelte projekter.

En miljøvenlig bydel
Musicon har fokus på innovative, bæredygtige løsninger. 
Påvirkninger af uønskede stoffer og klimagasser begræns-
es ved at benytte ny og eksperimenterende viden.

- 25.000 m2 kreative erhverv/ kontor 
- 5.500 m2 butikker/ restauration 
- 12.500 m2 kultur/ fritid
- 45.000 m2 uddannelse  

- etageboliger 
- rækkehuse 
- byhuse
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MUSICON IDAG
Udbygningen af Musicon går nu virkelig hurtigt, så der lige 
nu former sig spændende byggeprojekter til en lang ræk-
ke af byggegrunde i bydelen, og byggeaktiviteterne kraftigt 
tager til. Med de salg der aktuelt er ved at blive gennem-
ført passerer Musicon et punkt, hvor vi går fra at have flest 
udisponerede arealer til, at flertallet af arealer i bydelen 
er disponeret og designet til konkrete projekter. I løbet af 
de førstkommende år vil kvartererne Bifaldet, Basgangen, 
Indfaldet, Containerstriben og Den Røde Tråd således blive 
færdiggjort og vil hver især bidrage med flot arkitektur og 
spændende byrum, så der bliver en masse ny by at gå på 
opdagelse i.

I bydelen oplever vi derfor mere og mere, at byliv, boligliv 
og byggeaktiviteter udspiller sig side om side. Sammen 
med bydelens aktører har vi i foråret budt velkommen til 
nye beboere i rækkehusene på Rampelyset og i højskolens 
lærerboliger og i efteråret til de første beboere i Bifaldets 
lejligheder. Samtidigt er flere nye og spændende boligbyg-
gerier under opsejling, så det i de kommende år bliver en 
tilbagevendende begivenhed at tage imod nye tilflyttere og 
få dem involveret i bydelens liv.

Efter i nogle år at have haft stort fokus på at sælge bygge-
grunde er vi lykkedes så godt med det, at vi nu kan tillade 
os i højere grad at begynde at vende blikket mod de ’indre 
linje’. Her vil fokus være på at videreudvikle det kreative 
miljø i bydelen og også at værne om det sociale liv, der i 
nogle år vil være omgivet af byggerier. Vi har i løbet af året 
fået skabt et kæmpe midlertidigt kunstværk på byggehegn 
langs Rabalderstræde med deltagelse af 8 udøvende kunst-
nere; både lokale, amatører og professionelle. 

Også andre steder på Musicon har kunsten i 2018 fået plads 
til at udfolde sig, så bydelens besøgende kan opleve en ud-
videlse af street art galleriet på Hal 9 og interaktiv, kun-

stnerisk lyssætning af pump tracket langs den nye direkte 
cykelsti til stationen. I 2019 vil et stort billedkunstnerisk 
værk komponeret af Ane Lykke på den nyopsatte støjskærm 
langs motorvejen samtidigt gøre forbipasserende nysger-
rige på bydelens kreative indhold. 

For at gøre plads til kvarteret Indfaldet er tre af betonfa-
brikkens bygninger blevet nedrevet, og de virksomheder, 
der har til huse i Musicon-huset og Kantinen, er rykket 
sammen i et midlertidigt pavillonbyggeri. Det har skabt nyt 
liv på arealerne omkring Hal 11 og Hal 12, som i samme an-
ledning er blevet forskønnet med en grøn regnvandsrende 
og møbleret bl.a. med en lille torvedannelse med madud-
salg og en amfiscene. 

I samme hjørne af bydelen er byggeriet til Festival Højsko-
len tæt på at blive færdiggjort, og de sidste forberedelser er 
igang frem mod at åbne dørene for skolens første op mod 
110 elever, der fra starten af 2019 vil indtage Musicon som 
praksisarena. Det levende kulturliv på Musicon får dermed 
endnu en aktør, der sammen med andre frontløbere som 
Ragnarock, Aaben Dans, Kunstsmedjen, Roskilde Skate 
& Event, Roskilde BMX, Klatreskoven og Maker Space 
løbende kan levere oplevelser og aktivitetstilbud til Roskil-
des borgere. 

Indsatsen for at udvikle et stærkt erhvervsmiljø på Musicon 
har ført til, at opførelsen af et flerbruger-erhvervshus på 
5.000 etagemeter kan påbegyndes i 2019. Udover at samle 
områdets mange eksisterende, små kontorvirksomheder 
i et fælles hus med gode rammer for innovation, vil er–
hvervshuset, når det står klar, også trække nye og større 
virksomheder til bydelen. Med det nyåbnede mikrobryggeri 
og en garnbutik er butiksgaden ’Containerstriben’ tæt på 
færdigudbygget, og som endnu et skridt mod et handelsliv 
på Musicon er CoLab2 åbnet med test af butikskoncepter.

Festival Højskole i Hal 10. Ill: Cobe/ MVRDV

Containerstriben.

Street Art på Hal 9
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DE KOMMENDE 4 ÅRS PRIORITERINGER

Byudvikling med aktører 
og midlertidighed

Trafik og ParkeringByrum og Miljø Kvarteret “Indfaldet”

I de kommende fire år vil kommunen fortsætte udviklingen i overensstemmelse med den 
vedtagne byudviklingsstrategi (2007). Aktørinddragelse og midlertidighed vil fortsat være 
fundament for bydelens udvikling.
 
Der vil i de kommende fire år særligt være fokus på følgende fire prioriteringer:

1. Byudvikling med aktører og midlertidighed 
2. Byrum og miljø 
3. Trafik og parkering 
4. Udviklingen af kvarteret “Indfaldet”
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Den valgte byudviklingsstrategi bygger på, at aktørenga-
gement og -virkelyst fører til nye samarbejder og stærke 
projekter. Strategien har givet bonus, så vi nu i bydelen 
står med mange spændende projekter på flere niveau-
er både indholdsmæssigt med kreative aktiviteter og 
virksomheder, fysisk med flotte byrumsdesign og inve-
steringsmæssigt med salg af byggegrunde til ambitiøse 
bolig- og erhvervsbyggerier. 

Den tiltagende udbygning af bydelen har flyttet fokus fra 
at understøtte ’livet før byen’ til at sikre rum til ’livet i 
byen’. I den varige by bliver Musicon Bydelsforening den 
formelle og blivende platform for samarbejdet mellem 
aktørerne både i forhold til at vedligeholde fællesare-
aler og afholde kulturaktiviteter. I det forgangne år har 
Musicon-sekretariatet derfor bistået Bydelsforeningens 
bestyrelse med at løbe arbejdet i gang. 

Som et andet tiltag til at gøre samarbejdet med aktører-
ne mere gennemsigtigt og engagerende, bliver aktørerne 
nu involveret i halvårlige prioriteringer af dele af Musi-
con-sekretariatets anlægsmidler.  

Indsatser til erhvervsudvikling
Med de gennemførte salg er Musicons profil som bolig-
område cementeret en gang for alle, og fokus rettes der-
for nu mod projekter, der kan bidrage til at videreudvikle 
bydelens kreative og erhvervsmæssige profil. 

For at understøtte, at bydelen udvikles som en blandet 
by, skal der en særlig indsats til for at tiltrække erhverv 
og handel. Tiltrækning af nye og spændende projekter, 

der kan bidrage til bydelens mangfoldighed, skal lykkes 
ved at:

• Stille skarpt på hvilke erhverv, der især vil kunne 
opnå synergier ved at etablere sig i bydelen herunder 
at undersøge, hvordan Musicon både kan bidrage til 
og få gavn af Roskilde Kommunes Musikby-strategi.

• I forbindelse med Roskildes Musikby-strategi afvik-
les en række initiativer med fokus på at undersøge og 
styrke musikbranchen og beslægtede erhvervs etab-
lering i Roskilde. I samarbejde med Musikmetropol 
gennemføres en analyse af, hvordan musikbranchen 
tiltrækkes, og med afsæt i resultaterne afholdes en 
konference i efteråret 2018. Derudover afvikles en 
hackathon i forbindelse med Rabalder festivalen. 
Hackathonen er en del af det internationale EU-pro-
jektet, MONICA (www.monica-project.eu), som har til 
formål at teste smart-cityløsninger til regulering og 
styring af lyd i bymæssige bebyggelser i forbindelse 
med koncerter, samt at teste crowd-safety løsninger. 
Projektet afvikles i samarbejde Vækstfabrikken - Ly-
dens Hus og Københavns Kommune. 

• Konsolidere studenterinkubationsprojektet ’Selv- 
starter’, og udbrede tilbuddet til flere uddannelses-
institutioner i Roskilde.

• Følge realiseringen af det samlende flerbruger-er-
hvervshus i Indfaldet til dørs. 

• Udbyde byggegrund i Bifaldet ved Havsteensvej til 
salg med fokus på kontorerhverv 

• Tilbagevendende bringe Musicon i anvendelse som 

1. BYUDVIKLING MED AKTØRER 
OG MIDLERTIDIGHED
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innovationsplatform bl.a. til hackatons 
• Udvikle et dynamisk handelsliv på Rabalderstræde med 

en varieret sammensætning af udvalgsvare, dagligvare, 
værkstedsbutikker, showroom, ’pop up’-butikker, ud-
advendte liberale erhverv, restauration og street food. 
Udviklingen skal ske i tæt dialog med de pågældende 
grundejere/ bygherrer og interesserede aktører med 
henblik på at udvikle vilkår, der tager højde for, at kun-
degrundlaget er tid om at etablere sig.

• Formidle de allerede opnåede resultater og derved 
markedsføre Musicon-bydelen i diverse sammenhæn-
ge bl.a. som del af Greater Copenhagen ved Mipim, der 
er en messe for ejendomsudvikling

• Løbende føre dialog med projektudviklere og kulturak-
tører om at udvikle byggeprojekter, der bidrager til Mu-
sicons kreative profil.

• Ved konkret interesse for specifikke byggegrunde at 
gennemføre forundersøgelser til afklaring af jordfor-
hold og at udbyde byggegrunde på kvalitet og pris.

Fra midlertidige eksperimenter til vari-
ge kvaliteter 
De midlertidige aktiviteter på Musicon skal kobles med det 
overordnede mål; at skabe en varig bydel med en kreativ 
profil. Derfor skal erfaringer fra de hidtidige aktører og 
midlertidige aktiviteter bruges som fundament for udvik-
ling af en endnu stærkere ”næste generation” af projekter. 
Samtidigt skal der også fremadrettet være plads til ekspe-
rimenter, og i takt med at flere og flere arealer på Musi-
con disponeres, øger det vigtigheden af en klar strategi for, 
hvordan der fortsat sikres en god balance mellem midlerti-
dige og varige aktiviteter.

For at sikre de fremtidige rammer for nogle af bydelens 
centrale aktører, medvirker kommunen aktuelt til at ud-
vikle et projekt for et sambyggeri mellem Aaben Dans, Rå-
stof Roskilde og Roskilde Festivalens administration. For 
Aaben Dans kommer det konkret til at betyde et samlet hus 
med dansestudie, blackbox scene og administration samt 
adgang til en ny stor multifunktionel sal, der kan rumme 
200 publikummer. Der kan derfor både skabes og vises 
forestillinger af langt større skala end tidligere. Det fælles 
byggeprojekt bliver en kunstnerisk, kreativ smeltedigel og 
eksperimentarium, hvor de tre parter deler nogle fælles fa-
ciliteter og udnytter potentialerne i et tværkunstnerisk felt. 
Byggeriet skal emme af flerstemmighed og engagement 
og danne ramme for møder mellem kunstarter og kunst-
neriske fagligheder, mellem professionelle og amatører 
og mellem publikum, frivillige og brugere i alle aldre. Det 
skal ske både i hverdagens arbejdsgange på tværs af de 
tre institutioner og samt i alle åbne arrangementer som 
forestillinger, koncerter, undervisning, workshops, events 
m.v. Byggeriet skal indeholde oplevelser, der inspirerer og 
flytter mennesker gennem dans, musik, kunst og aktiv del-
tagelse.

På lignende måde, men i en mindre målestok, bliver byde-
lens to madboder i løbet af året samlet i et fælles område 
på hjørnet af Rabalderstræde og Basgangen for at fungere 
som et levende samlingssted om måltider. 
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Musicon byder på et spirende butiksliv, street food og caféer samt et iværksættermiljø i vækst. I alt 40 virk-
somheder har ved udgangen af 2018 sin daglige gang på Musicon. Containerstriben udgøres af en række 
udadvendte virksomheder og rummer alt fra Mikrobryggeri og kafferisteri til garnbutik og entreprenørvirk-
somheder. 

Iværksættermiljøet trives i kraft af gode rammer i henholdsvis kontorfælleskaberne i Musicon huset, Væk-
stfabrikken Roskilde og Green Arc. Samtidigt har Musicon sekretariatet haft stor succes med at bygge bro 
til Roskildes studiemiljø i form af iværksætterforløbet Selvstarter, hvor over 10 nye studentervirksomheder 
er sprunget ud via Musicons vækstmiljø. Herudover har bydelen de sidste 2 år dannet ramme for en årlig 
hackathon, hvor studerende og lokale iværksættere arbejder på at skabe nye løsninger for etablerede or-
ganisationer som eks. Roskilde Festival og projekt MONICA. 

De forskellige iværksætterrettede initiativer planlægges at samles i kommende er–hvervshus på 5000 m2, 
hvor iværksættere og etablerede virksomheder dagligt kan mødes i et innovativt samspil. Fælles for virk-
somhederne på Musicon er, at de dyrker sammenholdet og kendskabet til hinanden på tværs af CVR-num-
re. Jf. aktørundersøgelse på Musicon 2017 har 81 % af aktørerne på Musicon oplevet markante positive æn-
dringer i deres virksomhed, efter de er blevet en del af Musicon. Heraf har 54 % fået flere arbejdsopgaver, 
33 % har øget deres omsætning, og 60 % har styrket deres netværk i en positiv retning.

Indsatser
Kommunen vil i de kommende år: 

• Med involvering af aktører udarbejde en strategi for, 
hvordan midlertidhed og eksperimenter sikres i den 
varige by.

• Medvirke til afklaring af de fremtidige fysiske rammer 
for Hal 12 Skaterne, der er en central kulturaktør for 
livet i bydelen. 

• Fortsat vedligeholde og i mindre omfang ombygge de 
eksisterende bygninger og udearealer efter behov, så 
flest muligt midlertidige aktiviteter kan lade sig gøre.  

• I takt med udbygningen af bydelen tilpasse og mar-
kedsføre udbuddet af eventarealer på Musicon, så Hal 7 
(som ombygget eventfacilitet), de nye pladser på Rabal-
derstræde og Søjlepladsen bliver inddraget og udnyttet 
ligesom Hal 9. 

• Udvikle den bevarede bygningsrest af Hal 1 til et mere 
eller mindre overdækket byrum, der kan indgå som en 
ny og supplerende ramme omkring varierende beboer-
aktiviteter fx med bæredygtighed som omdrejnings-
punkt.  

• Stille bydelen til rådighed for større events som SMACK 
(gadekultur), SWOP (dansefestival for børn) og bydels-
festen Rabalder 

• Løbende koordinere byggeaktiviteter med diverse 
events, så aktiviteterne så vidt muligt kan foregå sam-
tidigt.

 Aaben Dans, der i 2018 har 10 års jubilæum som egn-
steater i Roskilde, har allerede en omfattende aktivi-
tetsportefølje, der involverer scenekunstproduktioner, 

gæstespil, recidencies, workshops, åbent laborato-
rium for up-coming kunstnere, faste samarbej–

der med skoler, plejehjem, daginstitutioner, 
internationale samarbejdsprojekter og en 

festivalen SWOP.
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Den overordnede byggemodning af veje, byrum og ressour-
cepladser til fælles affaldshåndtering i bydelen skrider frem 
og skal fortsætte nogle år endnu for at sikre de nødvendige 
rammer for forestående og fremtidige salg af grunde. 

Rabalderstræde fungerer rigtig godt som eventgade i 
bydelen, særligt når den til lejligheden lukkes for trafik. I 
hverdagen, hvor der er tiltagende liv i gaden, har de bløde 
trafikanter været presset af gennemkørende trafik, hvorfor 
Rabalderstræde nu i et år har været lukket for gennem-
kørsel. Vi vurderer derfor løbende, hvordan biltrafikken 
fungerer i bydelen og vil desuden have fokus på smidig og 
sikker varelevering, som kan forenes med det blomstrende 
liv i gågaden. 

Færdiggørelsen af gaderne Basgangen, Bagtæppet og Lyd-
muren i kvarteret Rockmagneten kan snart igangsættes 
efter afslutning af byggeriet af Festival Højskolen. 

På baggrund af den øgede udbygning og brug af bydelen
bliver det relevant at virkeliggøre visionen om at binde 
Rabalderstræde sammen med Dyrskuepladsen med en 
stibro over Holbækmotorvejen. Rabalderstræde vil så give 
de cyklende og gående direkte adgang til festivalen og de 
andre store events samt til idrætsfaciliteterne og landskab-
sområdet Milen. Forbindelsen vil skabe synergi mellem ar-
rangementerne der og bylivet på Musicon og i hverdagen 
vil borgere i Roskilde kunne glæde sig over en rekreativ 
forbindelse fra bymidten til bevægelse og natur. 

Indsatser
I kommende år vil kommunen derfor:

• Færdiganlægge Rabalderstræde, Bifaldet, Basgangen, 
Bagtæppet og den vestligste del af Lydmuren. 

• Arbejde for en aftale med Danæg om at etablere en sti 
mellem Maglegårdsvej og Bagtæppet  som en smutvej 
mellem ungdomsuddannelserne og Musicon

• Samarbejde med brugere og developere om at udvikle 
og anlægge ressourcepladser til affaldsindsamling 
som indbydende fælles byrum med fokus på at ekspo-
nere og genanvende ressourcerne i affaldet.

• Håndtere jordforurening og gas i forbindelse med an-
lægsarbejderne.

• I takt med salg af jord - og i dialog med købere - bidrage 
til at byggemodne i de enkelte kvarterer, hvor fokus i de 
kommende år vil være på Den Røde Tråd, Bifaldet og 
Indfaldet.

• Forberede og etablere en stibro over motorvejen fra 
Rabalderstræde til Dyrskuepladsen (anlægsudgift ind-
går i andet budget end Musicon).

2. BYRUM OG MILJØ
I 2019 arbejder 

vi med

Færdiggørelse af Bagtæppet og 
Lydmuren

Etablere en sti mellem Bagtæppet og 
Maglegårdsvej i dialog/samarbejde med 

Danæg

Anlæg af flere ressourcepladser i 
kvartererne Indfaldet og Bifaldet.
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I 2019 arbejder 

vi med:

Ny adgangsvej fra Køgevej til 
Rabalderstræde 

Parkeringsanlæg i den østlige del 
af bydelen

Indførelse af parkelingsli-
censer

Den bæredygtig trafikkultur hos Musicons brugere har 
med færdiggørelsen af Musiconstien til stationen og 
lysreguleringen af krydset på Sdr. Ringvej,  fået et vigtigt skub 
frem. Når stibroen over Holbækmotorvejen senere opføres, 
vil stien blive den primære adgangsvej for cyklende og 
gående til store arrangementer på Roskilde Dyrskueplads 
og indgå som del af en kulturel rute fra havnen til festivalen.
Salg af grundene i kvarteret Indfaldet, nord for Rabalder 
Parken aktualiserer anlæg af den nye adgangsvej mellem 
Køgevej og Rabalderstræde. Adgangsvejen anlægges med 
en grøn karakter med træer i en græsrabat langs en bred 
fællessti til færdsel og leg ind mod boligerne. 

Musicons kraftige byggeaktivitet skaber også behov for at 
opgradere parkeringen i området blandt andet ved at  opføre 
det første af tre parkeringshuse samt en parkeringsplads. 
Der er udarbejdet retningslinjer for, hvordan parkeringen 
administreres med tidsbegrænsning, licenser og 
reservationer til delebiler samt udarbejdet brugsretsaftale 
til BEC’s parkeringsplads og den indførte tidsbegrænsning 
på centrale parkeringspladser vil løbende blive vurderet og 
justeret efter behov.  

Den travle byggeaktivitet gør det ligeledes nødvendigt 
at koordinere og justere byggepladsernes og brugernes 
trafikbetjening. De aktuelle parkeringsforhold opdateres 
regelmæssigt på Musicons hjemmeside: http://musicon.
dk/parkeringspladser

Indsatser
Den tiltagende udbygning af Musicon øger behovet 
for parkeringsmuligheder, men også at understøtte 
en bæredygtig trafikkultur ved at regulere og påvirke 
trafikadfærden med forskellige indsatser. 

I de kommende år vil vi:

• Anlægge en ny adgangsvej med grøn karakter fra 
Køgevej til Rabalderstræde. 

• Understøtte Rabalderstræde som ’shared space’ ved at 
henvise hovedpart af biler til adgang fra Maglegårdsvej 
og Køgevej. I nødvendigt omfang skal kapaciteten 
udbygges i kryds på Maglegårdsvej ved Pulsen og 
Havsteensvej, imens den nye vej fra Køgevej skal sikre 
effektiv busbetjening af bydelen. 

• Undersøge og følge trafikudviklingen med henblik på 
løbende at påvirke trafikadfærden med supplerende 
mobilitetsindsatser bl.a. at opstarte proces for ny sti 
mellem Maglegårdsvej og Bagtæppet for at skabe 
bedre adgang for cyklende, gående og buspassagerer. 

• Opføre det første af tre fælles parkeringshuse i 
periferien af bydelen - for penge, der er optjent ved 
grundsalg.

3. TRAFIK OG PARKERING
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I løbet af året er lokalplan 660 for Indfaldet vedtaget efter 
at være blevet udarbejdet i tæt samarbejde med de private 
købere til byggegrundene i kvarteret. 

Indfaldet vil komme til at rumme ca. 300 boliger for-
delt på to karréer i den vestlige del af kvarteret nærmest 
Rabalderstræde og to tæt-lav bebyggelserne i den østlige 
del omkring regnvandskanalen til Rabalder Parken. Kvart-
eret vil bidrage til Musicons levende byliv med et flerbru-
ger-erhvervshus overfor Søjlepladsen samt stueetager 
langs Rabalderstræde, der er forberedt til caféer, butikker 
og lignende. I alt kan der i kvarteret opføres op til 46.000 
etagemeter byggeri.

De arealer, der ligger mellem byggegrundene disponeres 
til byrum og veje og vil blive anlagt af kommunen. 
 

Indsatser

• Strædet skal indrettes som en direkte og attraktiv 
forbindelse, der indbyder til ophold.

• Bydelspladsen centralt i “Indfaldet” skal indrettes til at 
kunne samle kvarteret om fx forskellige former for op-
hold og aktiviteter.

• De interne veje anlægges med parkeringspladser til 
tidsbegrænset parkering 

• Stiforbindelse nord om Noden anlægges og kobles til 
“Indfaldet” og om muligt naboen AB Vestermarken.

• Ombygning af Rampelyset.

4. KVARTERET “INDFALDET”
Boliger og erhverv i kvarteret, Indfaldet. Ill: Arkitema

Illustrationsplan
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Boliger i kvarteret, Indfaldet. Ill: Vandkunsten

Boliger i kvarteret, Indfaldet. Ill: Vandkunsten

Boliger i kvarteret, Indfaldet. Ill: Ginnerup Arkitekter
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Handleplanen omhandler de kommende 4 års anlægsop-
gaver for Musicon 2019-2022, og danner udgangspunkt for 
prioriteringen af de kommunale anlægsmidler. 

Sammenhæng med salg
Det overordnede udgangspunkt er, at de samlede udgifter
til anlæg, byggemodning mv. på Musicon skal balancere 
med indtægterne fra grundsalg. Denne balance skal ses 
over Musicons samlede udviklingsperiode, og der er der-
for ikke nødvendigvis balance i de enkelte år. Handleplanen 
fokuserer kun på udgifterne i byudviklingen, men budgettet 
er afstemt med det forventede og planlagte salg i perioden. 

Da salget af jord i 2018 oversteg forventningerne i den aktu-
elle handleplan, er det nødvendigt at forøge budgetrammen 
med en ekstra bevilling til byggemodning i kvarteret Ind-
faldet samt fremrykke bevilling til opstart af varige parke–
ringsanlæg i hus og på terræn. De nødvendige investerin–
ger fremgår af særskilt afsnit kvarteret “Indfaldet”. 

Fondsstøtte
I løbet af Musicons udvikling har en række fonde valgt at 
støtte realiseringen bl.a. med betydelige bidrag til Rabal–
der Parken, RAGNAROCK, den tidligere PIXLpark, Roskilde 
Festival Højskole og ’Kvantespringet’, det samlede torv til 
events og MakersCorner i Hal 7. Senest er der ydet støtte 

fra Cyklistpuljen til stien mellem Roskilde station og Musi-
con i 2015-17. 

Indsatsen for at opnå fondsstøtte vil fortsætte i årene frem–
over, når der er projekter undervejs der har dette poten-
tiale.  

Budgettets opbygning
Inden for handleplanens periode forventes der at være be-
hov for en årlig kommunal investering på 30-40 mio. kr.
Mindre beløb afsættes til løbende opgaver, der er nødven-
dige for at understøtte byudviklingsstrategien og håndtere 
jordforureningen samt bearbejde trafikkulturen bydelen. 
De store investeringer der nu er nødvendige, for at imøde-
komme de voksende private investeringer i bydelen, er til 
nye kvarterers gader og byrum, fælles ressourcepladser,
parkeringsanlæg og færdiggørelse af den overordnede 
trafikstruktur. 

Opkrævning af anlægsbidrag  
For at tydeliggøre at private bygherre, der opfører byggeri 
på Musicon, skal betale for anlægsomkostninger, som 
kommunen enten allerede har afholdt eller kommer til at 
afholde, opkræver kommunen særskilte bidrag i forbin–
delse med grundsalg. 

BUDGETFORSLAG 
Bidragene er øremærket henholdsvis overordnet 
byggemodning, opførelse af fælles parkeringsp-
ladser og anlæg af ressourcepladser. På nuværen-
de tidspunkt har kommunen således med de nye 
salg optjent tilstrækkelige midler til at igangsætte 
disse store anlægsinvesteringer bydelen.  

For de senest solgte grunde i kvarterne Basgan-
gen, Den røde Tråd, Bifaldet samt Indfaldet er der 
således opsparet 55 mio kr. til overordnet bygge-
modning og p-anlæg.
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BUDGETFORSLAG 2019-2022
(Beløb i 1.000 kr.))

Bloknr. + 
projektnr. Projekt / Overskrift 2019 2020 2021 2022 2023-2026
5.H.1a Opretning af Unicon-bygninger SA -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
5.H.1b Tilpasning af terræn til 'Livet før byen' SA -400 -400 -400 -400
5.H.1c Eksperimenter processer og samarbejder SA -100 -100 -100 -100

Sum anlæg ' Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed' -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -6.000
5.H.2a Rabalderstræde SA 0 -1.500 -1.500 -3.000
5.H.2b Byggemodning af veje - Rockmagneten og Bifaldet SA -7.000 -2.600
5.H.2c Pulsen opgradering og torv etape 3 SA -2.200
5.H.2d Støjskærm langs Holbækmotorvejen SA

STRATEGISK ANLÆGSPLAN 2019-2022

BUDGETFORSLAG 2019-2026

5.H.2d Støjskærm langs Holbækmotorvejen SA
5.H.2e Håndtering af gas SA -300 -300 -300 -300
5.h.2f Ressourcepladser SA -3.000 -2.000

Sum anlæg 'Musicon- Byrum og Miljø' -10.300 -2.900 -6.000 -1.800 -18.500
5.H.3a Tilpasning af trafik- og parkeringsforhold SA -1.000 -1.000 -6.000 -3.000
5.H.3b Busvej fra Køgevej til Rabalderstræde SA -3.000 -5.000
5.H.3c Parkeringsanlæg i konstruktion SA -9.000 -25.000 -20.000 -3.000
5.H.3d Stier (Ægestien og stien bag Noden) SA -850 -650

Sum anlæg ' Musicon - Trafik og Parkering' -10.850 -26.000 -29.000 -11.650 -56.000
5.H.4a Indfaldet - Strædet, vest og øst SA -4.500 -2.550
5.h.4b Indfaldet - Lokalvej, vest og øst samt lokalpladsen SA -7.100 -1.850
5.H.4c Indfaldet - Rampelyset og kanalen med stibro SA -2.300
5.H.4d Indfaldet - Projektering af alle veje og byerum i Indfaldet SA -2.400

Sum anlæg ' Musicon - Indfaldet, byggemodning' -2.400 -6.800 -7.100 -4.400 -5.000Sum anlæg ' Musicon - Indfaldet, byggemodning' -2.400 -6.800 -7.100 -4.400 -5.000
Musicon total (inkl. Byggemodning ifm salg) -25.050 -37.200 -43.600 -19.350 -88.500

Bloknr. + 
projektnr. Projekt / Overskrift 2019 2020 2021 2022 2023-2026
5.H.2 Musicon - Byrum og Miljø AD -50 -50 -50 -370 -2.280         
5.H.3 Musicon - Trafik og Parkering AD -50 -560 -1130 -1600 -4.900         
5.H.4 Musicon - Indfaldet, byggemodning AD -30 -30

Sum afledt drift Musicon -100 -610 -1.210 -2.000 -7.180

AFLEDT DRIFT 2019-2026
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