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SAMMEN SKABER  
VI FREMTIDENS BY

I Musicon-bydelen har vi højt til loftet og plads til gode idéer. Siden Roskilde 
Kommune vedtog visionen for den 250.000 m² store industrigrund i 2007,  
er området blevet et konstant foranderligt bymiljø med masser af liv.  
Men vi har stadig brug for nye samarbejdspartnere til at udvikle den sidste del.

På den tidligere Unicon-grund i Roskildes sydlige del 
finder du både et rigt kulturliv og masser af åndehuller 
med blomster, buske og træer mellem sporene fra 
industriens tid. Fortiden forbliver på den måde syn-
lig, mens vi finder nye løsninger på de udfordringer, 
samfundet står overfor.

Vi har øjnene rettet mod FN’s verdensmål og bygger 
med materialer fra mange af de bygninger, der var 
nedslidte og utidssvarende. Andre bygninger er 
blevet sat nænsomt i stand og blander sig med ny, 
spændende arkitektur.

FORTSAT FOKUS PÅ LIV
Vi er gået ind i den sidste fase af byudviklings projektet. 
Og selv om Musicon allerede høster  anerkendelse for 
sin unikke atmosfære, varer det stadig nogle år, før 
bydelen er fuldendt.

Hidtil har mange projekter båret præg af midlertidig-
hed. Nu retter vi blikket mod den varige by, som vi 

udvikler med store ambitioner inden for arkitektur, 
kunst og bæredygtighed.

BYD IND MED GODE IDÉER
Interessen for at etablere sig på Musicon er stor.

Alle, der vil være med i udviklingen, er velkomne til at 
ringe, skrive eller kigge forbi Musicon-sekretariatet, 
som er Roskilde Kommunes kontor i bydelen.

Vi former planerne i den takt, det giver mening – ud 
fra en løbende dialog med investorer, developere og 
de mange, som allerede er blevet en del af Musicon. 
Så lad os tage en snak om, hvordan dit projekt kan 
passe ind i helheden.

Målet er fortsat at skabe en kreativ og levende bydel 
– også når de sidste byggerier står færdige.



KUNST, 
KULTUR, 
EVENTS OG 
GADEIDRÆT
 
Kreativiteten blomstrer på Musicon. Her finder du et levende 
og inspirerende kunstmiljø, der er med til at gøre bydelen til 
et attraktivt område for både lokale og gæster. Faktisk var 
kunstnerne blandt de første, som rykkede ind på den gamle 
industrigrund i starten af 00’erne. Siden har mange talenter 
sørget for at udsmykke og præge området med midlertidig 
kunst. Kunsten er også en naturlig del af Musicons udvikling, 
og derfor er der vedtaget en kunststrategi for bydelen. Den 
skal sikre, at kunsten fortsat får god plads - også når bydelen 
er færdigudviklet.

KULTURLIVET PÅ MUSICON
På Musicon lever kulturen året rundt. De store trækplastre er museet 
Ragnarock og egnsteatret Aaben Dans, men også værksteder, scener 
og øvelokaler trækker folk til. Her kan både nye talenter og etablerede 
navne udfolde sig, og mange spændende nye projekter opstår.

Hvert år går bydelen sammen om kulturfestivalen Rabalder, som træk-
ker op mod 10.000 mennesker til. Derudover inviterer dans, kunst og 
gadeidræt til egne festivaler, ligesom markeder, udstillinger og mange 
andre arrangementer skaber liv inde og ude.
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FÅ SVED PÅ PANDEN  
MED LOKAL GADEIDRÆT
Med sin rå beton og skæve vinkler er Musicon oplagt til alle former 
for gadeidræt. Især i området omkring skatemekkaet Hal 12 fylder 
parkour, skate og basketball meget i gadebilledet. Det rekreative 
område ved Rabalderparken indbyder til fysisk udfoldelse og er 
et trækplaster for bydelen, både når der skal laves fede tricks 
og efterfølgende pustes ud. De kommende år arbejder Roskilde 
Kommune på at sikre gadeidrætten permanente rammer i bydelen, 
blandt andet i Musicons første parkeringshus.

LEJ DIG IND,  
OG LEG MED!
Drømmer du om at vise dine skulpturer 
frem, afholde en filmfestival eller invi-
tere til danseworkshop? Musicon har 
rammerne til events af enhver form og 
størrelse – både inde og ude. Vores to 
store haller har plads til op imod 1100 
gæster, mens Søjlepladsen er ideel 
til udendørs arrangementer. Hele by-
delen er designet til events og står til 
rådighed for både store forsamlinger 
og mindre grupper.

Besøg musicon.dk/events,  
eller ring til os på 46 31 68 68  
for mere information.



HANDEL OG IVÆRKSÆTTERI

Mange iværksættere har etableret virk-
somhed på Musicon. Hver dag kommer 
kunder fra nær og fjern for at besøge 
kafferisteri, mikrobryggeri, isbod, spi-
sesteder, skateshop og de øvrige butikker 
i handelsstrøget Containerstriben. Den 
udvikling bygger vi videre på de kom-
mende år, hvor nye butikslokaler står 
klar langs Rabalderstræde.

Vi skaber også gode rammer for loka-
le iværksættertalenter ved at arbejde 
sammen med erhvervsskolerne om 
Selvstarterforløb, ligesom vi tilbyder de 
bedste muligheder for lokale frontløbere 
i Vækstfabrikken sammen med Erhvervs-
hus Sjælland.

Størstedelen af vores tilbud bliver samlet 
i det nye erhvervshus, der kommer til at 
være en levende hub for iværksætteri 
såvel som for mere etablerede virksom-
heder.

BROBYGNING
I Musicon-bydelen arbejder Roskilde Kommune tæt sammen med Roskildes 
uddannelsesinstitutioner og det private erhvervsliv, bl.a. ved at give plads til at 
teste ideer og prototyper af.

Bydelen huser også et makerspace for ildsjæle med hænderne skruet rigtigt på, 
og Roskilde Festival Højskole. I prisvindende arkitektur får eleverne det bedste 
fra højskoletraditionen i kombination med erfaringerne inden for bl.a. frivillighed, 
projektledelse og kulturproduktion fra Roskilde Festival.

Har du en  
god idé til  
fremtidens  
handelsliv?
Så kontakt Musicon- 
sekretariatet
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HANDEL OG IVÆRKSÆTTERI

KONTORERHVERV
Musicon er på få år blevet et attraktivt og interessant område for erhvervsdri-
vende. Derfor opføres et helt nyt erhvervshus – et sted med moderne rammer 
og faciliteter for både den lille selvstarter og for større virksomheder. Her er 
der mulighed for både at arbejde fokuseret på egne projekter og at lade sig 
inspirere af de tværgående synergier mellem virksomhederne.

ERHVERVSHUSET SAMSPILLET STÅR KLAR I STARTEN AF 2021.

OLUF JØRGENSEN A/S 
Rådgivende Ingeniørfirma

Rådgivende ingeniører siden 1946 

Kompetent 
rådgivning 
inden for 
byggeri 
og anlæg

Se mere på ojas.dk

Et værk af 
kunstneren 

Christian Lemmerz 
skal pryde facaden 

på erhvervshuset 
Sampillet.



Visualisering: AB og Nb4

MANGFOLDIGE BOLIGER 
Musicon er en levende bydel med et alsidigt udbud af boliger. 
Om få år er her både ejerlejligheder, lejeboliger, studielejlighe-
der, rækkehuse, townhouses, almene boliger og bæredygtige 
bofællesskaber. Uanset, hvordan du vil bo, har du muligheden 
på  Musicon. Ud over et hjem i en nyskabende bydel tæt på 

Roskildes historiske centrum får beboerne direkte adgang til 
de mange tilbud og grønne oaser, som summer af liv – året 
rundt. De kommende år vil vi tilføje endnu flere spændende 
boligformer til bydelen.

BÆREDYGTIG 
UDVIKLING
Med muligheden for at opbygge en ny bydel fra bunden medfølger også muligheden 
for at tænke i bæredygtige løsninger. Helt fra starten har Roskilde Kommune været i 
dialog med udviklerne for at skabe kreative og miljørigtige løsninger. Derfor vil du på 
Musicon finde et mangfoldigt udvalg af fremtidssikrede boliger såvel som offentlige 
bygninger, hvor bæredygtighed er tænkt ind – bl.a. bliver et af de nye parkeringshuse 
bygget med ekstra loftshøjde, så det på sigt kan omdannes til boliger eller lignende. 
Men allerede fra starten bygges p-huset til flere formål. Eksempelvis bliver der taghaver 
til områdets beboere og masser af plads til sport.
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MÅL 8:  
Anstændige jobs og 
økonomisk vækst

MÅL 11: 
Bæredygtige byer  
og lokalsamfund

MÅL 12:  
Ansvarligt forbrug  
og produktion

MÅL 17:  
Partnerskaber for 
handling

En række af muligheder
Volvos biler er bygget med mennesket i centrum og fremtiden for øje. 

Derfor tilbydes alle vores modeller som plug-in hybrider, 
så du kan gøre hverdagen en smule grønnere.

Vi glæder os til at se dig i Roskilde på Betonvej 1.

Volvo S60 T6 aut. Twin Engine 58,8-55,5 km/l, CO2 40-42 g/km – XC90 T8 aut. Twin Engine 33,3-31,3 km/l, CO2 67-72 g/km. Brændstofforbrug og CO2 er baseret på WLTP.  
Som følge af WLTP er brændstofforbruget og CO2-udledning varierende for hver enkelt variant, og påvirkes af det individuelle tilvalg af ekstraudstyr. Bilerne er vist med ekstraudstyr.

Betonvej 1
4000 Roskilde

Bryggervangen 39
2100 København ØVolvo Nellemann 46 75 51 24

volvo.nellemann.dk
39 27 22 11
volvo.nellemann.dk

MUSICON OG FN’S VERDENSMÅL
På Musicon skaber vi fremtidens by via mange bæredygtige løsninger og  
ud fra FN’s 17 verdensmål. Vi arbejder primært ud fra følgende fire mål:

Som led i den 
grønne strategi 
opføres Musicons 
affaldsskure i 
genbrugsmaterialer.



ER DU BLEVET NYSGERRIG PÅ, 
HVAD MUSICON HAR AT BYDE PÅ? 
Det håber vi – og vi håber på at se dig i Roskildes kreative 
bydel. På kortet her får du et overblik over bydelen, så du 
kan gå på opdagelse i de mange muligheder.

• Restaurering af bevaringsværdige og fredede huse
• Renovering samt om- og tilbygning
• Indretning og farvesætning af facader og rum

Se eksempler på priser på renokonsult.dk

Hos Renoveringskonsulenterne kan vi bl.a. hjælpe med:

En grundig og engageret rådgivnings- 
og arkitektvirksomhed, der brænder for 
eksisterende byggeri.

BESØG 
MUSICON
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WEEKEND
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RAGNAROCK – MUSEET FOR POP,  
ROCK OG UNGDOMSKULTUR
RAGNAROCK er placeret centralt på Musicon, og er med arkitektur i verdensklasse blevet 
et vartegn i Roskilde. Museets ikoniske guldbygning er tegnet af den hollandske arkitekt-
gruppe MVRDV og danske COBE, og siden åbningen i 2016 har det høstet stor anerkendelse 
fra ind- og udland. Det ikoniske museum formidler ungdomskulturens udvikling fortalt 
gennem rocken og poppens lyd – og tiltrækker op mod 100.000 besøgende hvert år. 

10 11| 



Gammel Darupvej 5C
4000 Roskilde

Tlf: 46 36 28 13
el@gagatek.dk

www.gagatek.dk

Gagatek A/S er din professionelle elinstallatør
Vi giver dig gennemtænkte løsninger inden for elinstallationer, LED-belysning, netværksløsninger og ener-
gibesparelser – vi garanterer en høj kvalitet hver gang! Vi er et hold af eksperter med mange års erfaring. 
Vi står klar til at hjælpe private, offentlige institutioner samt erhverv, herunder industri og kontorer.
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1.  Events
2. Kultur
3. Handel
4. Erhverv
5. Kunst
6. Skate og gadeidræt
7. Uddannelse
8. Boliger
9. Midlertidighed

MUSICON 
2020-2022



MØD MUSICON
Musicon er Roskildes nye kreative bydel. Den findes 1 km syd for 
Roskilde Station og har et areal på 250.000 m2. Visionen med Musicon 
er at skabe en innovativ og kreativ bydel med boliger, erhverv og 
spændende kulturliv og at styrke kreative fællesskaber.

Det tidligere industriområde bliver udviklet med fokus på bæredygtige 
løsninger og i tæt samarbejde med alle dem, der har lyst til at være 
med, når vi skaber en moderne og unik bydel. VELKOMMEN TIL!

KONTAKT Musicon-sekretariatet 
Pulsen 5C · 4000 Roskilde

T: 46 31 68 68 www.musicon.dk  /musicon.bydelen
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