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NOTAT: KIU-anlæg 2014-17

2. januar 2014

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev der afsat i alt ca. 50 mio. kr. til KIU-anlæg i 2014, og for i alt ca.
225 mio. kr. i 2015-17.
Det er et tydeligt bevis på, at der i disse og kommende år er meget stor fokus på, at fortsat skabe de bedst mulige
fysiske rammer for kultur- og idrætslivet i Roskilde Kommune.
Svømmefaciliteter:
Det største KIU-anlægsprojekt de kommende år er den nye svømmehal, til hvilket der i alt er afsat 110 mio. kr.
(2013-2017). Det er besluttet at gå videre med en model (Roskildebadet som vandmekka), hvor man bygger den
nye svømmehal i forbindelse med det eksisterende Roskildebad.
Generelt er der stor fokus på at sikre en god kapacitet på svømmeområdet, og derfor er det også besluttet at
afsætte penge til renovering af Sct. Jørgensbadet i henholdsvis 2014 (1,5 mio. kr.) og 2017 (6,6 mio. kr.), så den
fortsat kan fungerer som svømmehal også efter den nye svømmehal vil være etableret.
Det skal også nævnes, at der i 2014 er afsat penge til udskiftning af vandbehandlingsanlæg i svømmehallen i
Jyllinge, der ligger i forbindelse med Jyllingehallen.
Rockmuseum:
Et andet stort KIU-anlægsprojekt er Danmarks Rockmuseum på Musicon-området. Det er et spændende projekt
med nationale interesser, og det har været undervejs i efterhånden en del år, hvor man har arbejdet med at skaffe
ekstern finansiering til projektet. Projektet er nu kommet så langt, at første spadestik tages i 2014, og der er afsat 16
mio. kr. i 2014 og 11 mio. kr. i 2015 til byggeriet i kommunens anlægsbudget.
Udbygning/renovering af idrætshaller:
Udbygningen af Roskildehallerne (hal d) blev færdig i 2013, men der vil stadig være fokus på udbygning/renovering
af idrætshaller i kommunen de kommende år, og der er i alt afsat ca. 35 mio. kr. fra 2014-2017. Det drejer sig om
udbygning af henholdsvis Ramsøhallen (2015/2016) og Vibyhallen (2016/2017) samt renoveringer i Vibyhallen
(2014/2015) og Jyllingehallen (2015).
Derudover skal nævnes, at der er afsat i alt 27 mio. kr. (2016-2018) til et helt nyt Gymnastikcenter.
Udendørs idrætsfacilitetter:
I de senere år er der kommet flere kunstgræsbaner til fodbolden i kommunen, og nu får man også en
kunstgræsbane i den sydlige del af kommunen, Viby, i 2014.
Kunstgræsbaner giver helt nye muligheder for at skabe fodboldaktivitet hele året, og de allerede etablerede er stort
set i brug alle dage om året på trods af vintervejr m.v.
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Udover kunstgræsbanen i Viby skal der i 2014 også etableres flere græsbaner ved Spraglehøj, så der er tale om en
pæn kapacitetforøgelse i 2014 til fodbolden i kommunen.
Idrætsfacilitetspuljen (3,5 mio. kr. årligt), der er en pulje til renoveringer på idrætsområdet (både
indendørs/udendørs) er også afsat i budgetperioden 2014-2017, og der udloddes fra puljen 2 gange årligt (forår og
efterår). Af projekter som fik penge i 2013 kan bl.a. nævnes støtte til nyt kajakskur til Roskilde Roklub og støtte til ny
startrampe til Roskilde BMX-klub, der skal afholde EM i 2014. Der er i det hele taget en pulje der har fokus på at
understøtte mangfoldigheden i idrætslivet, så både små og store idrætsgrene kan altså blive tilgodeset med støtte.
Det er ikke kun idrætsklubber, som der er fokus på i forhold til fornuftige fysiske rammer, og det skal nævnes, at der
afsat en pulje på 3 mio. kr. i 2014 og 1 mio. kr. i 2015 til renovering af spejderhytter, og der vil være særlig fokus på
FDF-spejderne i Gadstrup og Bjarke-Gruppen på Bjældevej i Roskilde.
Andre større KIU-anlægsprojekter i 2014-2017:
I 2014 er der afsat 5,5 mio. kr. til nyt klubhus til Himmelev Veddelev Boldklub. I 2016 er afsat 3,5 mio. kr. til ny
teatersal på Jyllinge Skole, mens der i 2017 er afsat 20 mio. kr. til nye fysiske rammer for Kulturskolen i Jyllinge,
hvor man har planer om en sammentænkning af biblioteket og Kulturskolen.
KIU (Vedtagne anlægsprojekter 2014-17 i 1.000 kr.)
Projekttitel

2014

2015

2016

2017

Pulje til renovering af idrætsområdet
Rockmuseum
Rockmuseum (afledt drift)
Fodboldbaner på kunstgræs i Viby
Fodboldbaner på kunstgræs i Viby (afledt drift)
Udbygning af Vibyhallen
Udbygning af Vibyhallen (afledt drift)
Teatersal på Jyllinge skole
Jyllingehallen, svømmehal
Ramsø Hallen
Ramsø Hallen (afledt drift)
Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg
Vibyhallen, tag
Vibyhallen, gulv
Fodboldbaner ved Spraglehøj
Jyllinge Bymidte - Bibliotek/kulturskole
Trekroner, Færdiggørrelse af Pladsen ved Søen
Trekroner, -ll- (afledt drift)
Ny Svømmehal, parkeringsareal m.v.
Nyt klubhus, Himmelev Veddelev Boldklub
Gundsølillehallen, renovering
Gymnastikcenter Roskilde
Spejderhytter renovering
Sct. Jørgensbadet, renovering
Svømmehal (Roskildebadet som vandmekka)
Svømmehal –ll- (afledt drift)
Roskilde Bibliotek, læskærm, legeplads
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