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NOTAT: Trekroner Campus Handleplan 2016 – 2019

21. maj 2015

For Trekroner Campus ligger udviklingsprogram og idékatalog i sin anden version. Udviklingsprogrammet er
behandlet af Styregruppen for Campus, hvor både Roskilde Kommune, RUC og UCSJ er deltagere.
Der er i den Strategiske anlægsplan foreslået følgende projekter for overslagsårene 2016-2019:
Blok / År
5.D.1
5.D.2
I alt

Titel
Bylivsprojekter
Campusstien

2016
1.000

2017
1.000

1.000

1.000

2018
1.000
4.500
5.500

2019
1.000
5.500
6.500

2020-23
4.000
9.500
13.500

Nedenfor er blokteksterne gengivet.
•

5.D.1 Trekroner Campus Bylivsprojekter:
En række forskellige bylivsprojekter, der er beskrevet i udviklingsprogram for Trekroner Campus, er under
udvikling på RUC og USCJ. Der foreslås afsat 1 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Bylivsprojekterne omfatter
bl.a. undersøgelse af mulighederne for at placere nye attraktive boliger til studerende og/eller mindre
erhverv på og omkring RUC, skiltning af steder og forbindelser og et projekt til forbedring af forbindelsen
mellem Trekroner Station og RUC. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2017 og frem.

•

5.D.2 Campusstien
Campusstien forbinder RUC med DTU Risø samt det kommende erhvervsområde Risø park. Stien foreslås
for en stor del placeret langs med St. Valbyvej, og vil således være med til at fremme cyklismen i området
generelt. Således understøtter stien både udviklingen for Trekroner Campus, Risø Park og Cyklistplanen.
Der foreslås afsat i alt 19,5 mio. kr. til udvikling og etablering af Campusstien. Beløbet foreslås fordelt med
4,5 mio. kr. i 2018, 5,5 mio. kr. i 2019 og 9,5 mio. kr. i 2022. I forbindelse med Roskilde Forsynings
kommende ledningsarbejder udføres i 2015 en samlet forhandling med grundejere om erhvervelse af jord.
Dermed opnås både, at borgerne kun forstyrres én gang og en mindre besparelse pga samarbejdet
mellem de to projekter. Arbejdet her er en del af realiseringen af kommunens cyklistplan for året 2015.
Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2019, 0,2 mio. kr. i 2020-22 og 0,35 mio. kr. i årene 2023.

