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Kort fortalt

Mobilitetsplanlægning - eller ’mobility 
management’ – indebærer, at tra-
fikplanlægningen søger at stimulere 
efterspørgslen efter specifikke. I dette 
tilfælde de bæredygtige transportfor-
mer; kollektiv trafik, cykling og gang. 
For at opnå, at borgeren vælger den 
bæredygtige transport frem for privat-
bilen gøres disse alternativer særligt 
attraktive. 

HVAD ER EN MOBILITETSPLAN?
Roskilde Kommune har udarbejdet en mobilitetsplan for 
Musicon. Mobilitetsplanen indeholder en trafikvision for 
Musicon, målsætninger for trafikafviklingen, valg af vir-
kemidler til at nå målet og analyse af konsekvenserne. I 
mobilitetsplanen efterprøves tre forskellige scenarier for, 
hvordan vi kan opfylde vores mål. Mobilitetsplanen un-
derstøtter både Kommuneplan 2009, Trafikpolitikken og 
selve visionen for udviklingen af Musicon, og beskriver den 
ønskede tilstand på Musicon ved en fuld udbygning som en 
tæt bydel.

MOBILITETSPLAN FOR MUSICON – KORT FORTALT
I mobilitetsplanen fastsætter Roskilde Kommune et ambi-
tiøst, men ikke urealistisk resultatmål for Musicon. Ved en 
udbygning af området som en tæt bydel skal bæredygtig 
trafik udgøre mindst 65% af alle ture til og fra området, og 
biltrafik må dermed højst udgøre 35%. Målet for Musicon 
skal nås ved at indføre en bred vifte af virkemidler, der skal 
få folk til oftere at vælge bæredygtige trafikformer som 
gang, cykel og kollektiv trafik i stedet for bil. 

Virkemidlerne spænder over reguleringer gennem den 
fysiske planlægning, prioritering af bløde og kollektive 
trafikanter ved investeringer i vej- og stinettet, adfærdspå-
virkning gennem kampagner samt vejledning og dialog med 
de aktører, der vil etablere sig i området. Det handler om at 
skabe de bedst mulige forhold for busser, cykler og gående 
til og fra området samt at begrænse antallet af parkerings-
pladser til biler inden for området og give bilerne en mindre 
fremtrædende rolle i bybilledet.

Ved at bruge disse virkemidler i udbygningen af Musicon 
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Kommuneplan 2009 fastsætter, at 
Roskilde Kommunes byområder skal 
fortættes for at udvikle mere dyna-
miske og bæredygtige byer og bevare 
kommunens varierede landskab og 
bynære natur. Fortætningsstrategien 
fokuserer på at arbejde med forhol-
dene mellem fortætning, bæredyg-
tige trafikformer og bymiljø. 
De trafikale forhold skal løses som 
forudsætning for, at fortætning kan 
lykkes i centrale byområder, hvor 
trafikalt pres og dårlig fremkomme-
lighed ofte præger hverdagen. Når 
der bliver bygget nyt, vil presset øges 
helt automatisk, hvis ikke en fornuf-
tig trafikal løsning bliver indarbejdet 
både på overordnet og lokalt niveau. 

Det er byrådets vision i Roskilde 
kommunes trafikpolitik fra 2008, at 
trafikanter som færdes i Roskilde 
Kommune er trygge og oplever en 
høj fremkommelighed, uanset om 
det foregår til fods, på cykel, i bus 
eller i tog. 

Hæftet ’Strategi og spilleregler’ fra 
2007 beskriver visionen for Musicon. 
Roskilde Kommune vil skabe en ny 
bydel med et levende bymiljø, hvor 
det musiske (i bred forstand) er 
overordnet tema. Det musiske i men-
nesket handler om at turde bryde 
vanetænkningen og se nye mulighe-
der og afprøve nye sammenhænge. 
Musicon skal være en tæt bydel. Ak-
tørerne skal bygge bydelen op ud fra 
en vision, nogle overordnede rammer 
og spilleregler.

kan antallet af daglige bilture til og fra ny bebyggelse og 
aktiviteter på Musicon reduceres med ca. 1/3 i forhold til, 
hvis virkemidlerne ikke blev benyttet. Ved en fuld udbygning 
af området svarer det til en reduktion fra ca. 15.000 til ca. 
11.000 bilture om dagen.

Ved at øge andelen af bæredygtig trafik vil behovet for 
privat bilkørsel mindskes, der vil være mindre trængsel og 
faldende behov for udbygning af vejnettet til biler. Mobili-
tetsplanen viser dog. at selvom virkemidlerne anvendes i 
udbygningen af Musicon, vil det på et tidspunkt i udbygnin-
gen af området blive nødvendigt at etablere en ny adgangs-
vej til området, der kan supplere de tre eksisterende. 

Investeringer i vejnettet til bløde trafikanter er relativt små, 
hvorimod investeringer i vejnettet til biler er relativt store. 
Ved at investere i optimale forhold for de bløde trafikanter, 
frem for at udbygge vejnettet til bilerne kan kommunen 
opnå at reducere eller udskyde udgifterne til nye anlæg. 
Desuden opnår kommunen klima- og sundhedsmæssige 
gevinster og forbedrer vilkårene for et velfungerende byliv 
med trygge og rene omgivelser.

Mobilitetsplanen viser også, at resultatmålet for Musicon 
ikke kan nås til fulde ved alene at arbejde med lokale tiltag 
omkring Musicon. En del af resultatet skal nås ved en 
samlet indsats for hele Roskilde by, og derfor skal der i det 
videre arbejde med fortætningen af Roskilde bymidte tages 
stilling til yderligere indsatser. 



Mobilitetsplan

Rejsende med tog til Roskilde station.

Kommuneplan 2009: Musicon ligger 
i det stationsnære område omkring 
Roskilde station (tynd hvid), men uden 
for det stationsnære kerneområd (tyk 
hvid). Rabalderstræde indgår som del 
af en planlagt overordnet cykelstifor-
bindelse (stiplet hvid). Fire busruter 
med stationen som omdrejningspunkt 
skal sikre en effektiv kollektiv tra-
fikbetjening af bymidten og Musicon 
(orange). Bussens rute igennem Musi-
con er ikke fastlagt.

MUSICON

Bymidten

BAGGRUND 
Kommuneplan 2009 fastlægger, at en væsentlig del af 
den fremtidige byudvikling skal foregå som fortætning af 
den eksisterende by, hvor Roskilde bymidte og Musicon 
er de primære områder. Kommuneplan 2009 beskriver 
trafikplanlægning som en forudsætning for en bæredygtig 
byudvikling. Ved hjælp af mobilitetsplanlægning er det må-
let at opnå den bedste udnyttelse af trafikkapaciteten med 
bæredygtige transportformer; tog, bus, cykel og gang, som 
alternativ til bilen. 

De trafikale konsekvenser af udbygningen af Musicon og 
fortætningen af bymidten hænger sammen. Udbygningen i 
begge områder skal bidrage til det kundegrundlag, der skal 
muliggøre et højklasset kollektivt trafiksystem. Samtidig er 
et højklasset kollektivt trafiksystem en forudsætning for, 
at de eksisterende veje kan bære den afledte trafik af den 
planlagte udbygning og fortætning. 

Udbygningen af Musicon skaber derfor behov for en sam-
let plan for vej- og trafikforhold på Musicon, og mellem 
Musicon og det omgivende vej- og stinet. Musicon rummer 
samtidig mulighed for at planlægge trafikbetjeningen af et 
nyt og centralt beliggende byområde fra bunden. Musicon 
kan dermed få en rolle som et laboratorium for Roskilde 
Kommunes mobilitetsplanlægning. Kommunen kan frem-
over bruge erfaringer herfra i resten af kommunen.
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Strategi og spilleregler
Musicon skal udvikles i et tæt 
samarbejde mellem Roskilde Kom-
mune og kultur- og erhvervsaktører, 
investorer m.fl. Planlægningen skal 
sætte åbne rammer for udviklingen 
af den fysiske by og give plads til, 
at det er aktørerne, der i en kreativ 
dialog med hinanden og Roskilde 
Kommune skaber byen.  Strategi-
hæftet ”Musicon – strategi og spille-
regler” beskriver de målsætninger, 
retningslinjer og principper, som 
skal styre denne proces. Mobili-
tetsplanen konkretiserer, hvordan 
bydelen trafikalt kan blive til en 
bæredygtig bydel. 

Tabel 1: Anslået fordeling af bebyggelsestyper i Musicon fordelt på en etape-
vis udbygning. Trafikberegningerne tager udgangspunkt en udbygning med 
en bebyggelsesprocent på 90.

1

- ca. 2015

2

- ca. 2027

2 1/2

- ca. 2033

ETAPE

ANVENDELSE

Erhverv, herunder kreative

Boliger

Kultur

Uddannelse

Total

Hotel/ restauration

Bebyggelsesprocent

Detailhandel 

3

- ca. 2039

<20.000

<13.000

<7.500

<20.000

<66.500

<3.200

<24%

<2.800

<50.000

<39.000

<22.500

<35.000

<161.000

<9.600

<58%

<4.900

<65.000

<52.000

<30.000

<40.000

<205.500

<12.800

<75%

<5.700

<80.000

<65.000

<37.500

<45.000

<250.000

<16.000

<90%

<6.500

BYDELEN MUSICON
Musicon skal gennem de kommende 20-30 år udvikles til at 
være en tæt bebygget og bæredygtig bydel med et levende 
bymiljø. Bydelen skal skabe værdier for hele Roskilde Kom-
mune og regionen i form af nye spydspidsvirksomheder, 
markante boliger, inspirerende parkområder og kulturelle 
attraktioner. Når bydelen er fuldt udbygget vil der være 
opført ca. 250.000 m2 byggeri. Bydelen skal indeholde 
en blanding af anvendelser: kulturelle erhverv, butikker, 
boliger, kultur- og fritidsaktiviteter, hotel, restauranter, 
caféer og uddannelse, der tilsammen skaber liv i bydelen 
det meste af døgnet. 

Da der ikke vil blive udarbejdet en samlet masterplan for 
Musicon, men det konkrete indhold vil afspejle de løbende 
henvendelser og initiativer fra aktørerne, kan den samlede 
fordeling mellem anvendelser og opdeling på etaper kun 
estimeres. Se tabel 1.



Illustration af byliv på Musicon. Udarbejdet af Metopos by og landskabsdesign

35% bæredygtig trafik = 
forventelig fordeling uden 

mobilitetsplanlægning

65% bæredygtig trafik = 
resultatmål for Musicon 

med mobilitetsplanlægning

Mobilitetsplan

VISION FOR TRAFIKKEN PÅ MUSICON 

Musicon udbygget som en tæt by, ca. år 2039:

Musicon er kendt for at være et levende og kreativt bymiljø, der er et laboratorium for 
fremme af bæredygtige transportformer. 

Der færdes rigtig mange mennesker i Musicon til og fra events, arbejde og bolig, og bybil-
ledet er derfor præget af cyklister, gående og øvrige trafikanter, som skaber et levende 
bybillede i konstant bevægelse. Biler i området færdes på de bløde trafikanters præmis-
ser, og parkerede biler fylder kun lidt i bybilledet.

Cyklister og gående forkæles med højklasset gå- og cykelinfrastruktur, hvor der er rum 
for kreativitet, rekreative oplevelser og god fremkommelighed. Afstanden til stationen fra 
Musicon opleves kort, og der er høj tilgængelighed af bæredygtige transportformer, som 
muliggør, at man kan bo, arbejde og besøge Musicon uden adgang til bil.

RESULTATMÅL

Ved en udbygning af Musicon som en tæt bydel, er det 
Roskilde kommunes resultatmål, at mindst 65% af al trafik 
til og fra Musicon foretages ved brug af bæredygtige trans-
portformer (gang, cykel, bus, tog og en kombination heraf), 
imens højest 35% af al trafik til og fra Musicon foretages 
ved brug af bil. 

Resultatmålet er udtryk for, at vi vil vende trafikkens 
sammensætning på hovedet! Ved en normal fordeling af 
trafikken på Musicon uden brug af mobilitetsplanlægning, 
forventes fordelingen at være 35% bæredygtig trafik og 
65% biltrafik. Det vil sige et forhold, der er direkte modsat 
resultatmålet.
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 MÅLSÆTNINGER

Ved en udbygning af Musicon som en tæt bydel, er det Roskilde kommunes 
målsætninger, at

* Beboere i og pendlere til Musicon transporterer sig primært med cykel, 
gang og kollektiv trafik. 

* Cykelparkeringspladser er prioriteret i indretningen af alle områder i 
Musicon, placeret i nær tilknytning til endemålet og etableret i tilstrække-
ligt antal og med høj standard. 

* Antallet af parkeringspladser til biler er begrænset, og parkerings-
pladserne er udformet, så de fylder mindst muligt både fysisk og visuelt i 
bymiljøet, og er placeret primært i udkanten af Musicon eller - ved store 
kulturbegivenheder - syd for motorvejen.

* Rabalderstræde er et fleksibelt og levende byrum med mange både 
spontane og planlagte aktiviteter. Trafikanter på Rabalderstræde kan 
færdes på lige vilkår efter ’shared space’- princippet, og alle kan føle sig 
velkomne og tilpas i gaden.

* Udvalgte områder i Musicon opleves bilfri, og uvedkommende gennem-
kørende biltrafik undgås i Musicon som helhed.

* Der er etableret højklassede cykel- og gangstier fra Musicon og til Ros-
kilde Station, som tilskynder til kombinationsrejser mellem kollektiv trafik 
og cykel/gang. Cykel- og gangstierne indgår sammen med Rabalderstræde 
og broforbindelsen over motorvejen som en sammenhængende stiforbin-
delse i pedalzonen og kommunens overordnede cykelstinet.

* Der er etableret busforbindelser fra Musicon til Roskilde bymidte/statio-
nen, der er højklassede i forhold til fremkommelighed og frekvens.

* Musicon fungerer som Roskilde Kommunes laboratorium for fremme af 
bæredygtige transportformer. Der eksperimenteres med forskellige me-
toder og tiltag, som motiverer trafikanter til anvendelsen af bæredygtige 
transportformer, og erfaringerne er gjort anvendelige for kommunen som 
helhed.



Tabel 2: Skema, der oversigtligt viser valg 
af virkemidler for de tre scenarier. 
Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af 
virkemidler.
* Busbaner etableres i scenarie B som 
nye kørespor og i scenarie C ved at 
nedlægge og konvertere eksisterende 
kørespor fra biler til busser.

A B CSCENARIE

VIRKEMIDDEL

Bil-parkering, reduktion
Begrænsning på antal parkeringspladser 

Bil-parkering, reduktion og placering
Yderligere begrænsning på parkering til 
uddannelse, placering af hovedpart af parke-
ringspladser i periferien af området og andel 
af parkeringspladser til boliger forbeholdt til 
delebiler

Cyklist- og fodgængertiltag
Højklassede cykel- og gangforbindelser til 
og fra Musicon, sikrede krydsningspunkter 
på trafikerede veje med stor biltrafik og gode 
cykel- og gangforbindelser inden for Musicon 

Høj cykelparkeringsnorm
Krav til etablering af cykelparkering i rigeligt 
omfang differentieret efter anvendelse, i god 
standard og med central placering 

Biltrafik 
Forhindring af uvedkommende gennemkø-
rende biltrafik

Kampagne og adfærdspåvirkning
Promovering af positive tiltag, krav til aktører 
om tilbud om bade- og omklædningsfacili-
teter på arbejdspladsen, om at udarbejde en 
transportplan for virksomhed, medarbejdere 
og besøgende og tilskyndelse til at blive cykel-
certificeret 

Kollektiv trafik
Højfrekvente busforbindelser, bedre fremkom-
melighed for busser med busbaner* og gode 
stoppestedsfaciliteter

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Pendlercykler og firmacykelordninger
Pendlercyklerne aflåst i afsnit af stationens 
cykelparkering 

Reduktion i antal kørespor / Dosering
Reduktion i antal kørespor for biltrafikken på 
indfaldsvejene  og dosering af grøntiderne i de 
signalregulerede kryds 

+ +

+ +

+

Mobilitetsplan

Festivaldeltagere på vej over midlertidig bro

TRE SCENARIER FOR VALG AF TILTAG
Roskilde kommune har opstillet tre forskellige scenarier 
for planlægningen af trafikken på Musicon. Scenarierne 
adskiller sig fra hinanden ved at tage et varierende omfang 
af virkemidler i brug.  

Scenarie A: Reduktion af bil-parkeringspladser
I scenarie A tager Roskilde kommune kun eet virkemiddel 
i brug i udviklingen af området: Antallet af parkeringsplad-
ser reduceres i forhold til den generelle norm for andre 
dele af de stationsnære områder. Den lave norm er allerede 
fastsat i Kommuneplan 2009, og scenarie A er dermed 
udtryk for en udvikling af området udelukkende baseret på 
eksisterende beslutningsgrundlag og uden supplerende 
indsatser.  

Scenarie B: Bred vifte af bæredygtige tiltag
I scenarie B tager Roskilde kommune en bred vifte af 
virkemidler i brug i udviklingen af området. Virkemidlerne 
omfatter reguleringer gennem den fysiske planlægning, 
hvor der stilles krav til antal, placering og udformning  af 
parkeringspladser såvel til biler som til cykler, og der stil-
les krav til udformning af veje og stier. 

Virkemidlerne omfatter også en prioritering af bløde og 
kollektive trafikanter ved investeringer i vej- og stinettet, 
så de fysiske forhold for den bæredygtige trafik gøres så 
attraktive som muligt med gode gang- og cykelforbindel-
ser, egne kørebaner for busserne og vejlukninger internt i 
Musicon-området.
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Den kollektive trafik skal prioriteres 
i udviklingen af Musicon. Busser 
skal køre ofte og komme nemt frem. 
Bilernes fremkommelighed kan be-
grænses for at give yderligere plads 
til busserne.

Samtidig omfatter virkemidlerne adfærdspåvirkning gen-
nem kampagner samt vejledning og dialog med de aktører, 
der vil etablere sig i området, så virksomheder og kulturat-
traktioner tilbyder faciliteter, der gør det attraktivt og nemt 
for ansatte og besøgende at benytte bæredygtige transport-
midler til og fra stedet.

Scenarie C: Bred vifte og reduktion af bil-kørespor 
I scenarie C tager Roskilde kommune samme brede vifte af 
virkemidler i brug i udviklingen af området som i scenarie 
B, men tilføjer samtidig et ekstra virkemiddel. For at på-
virke adfærden yderligere etableres busbanerne ikke som i 
scenarie B i nye kørespor, men istedet ved at nedlægge og 
omdanne eksisterende kørespor fra biler til busser. Derved 
reduceres antallet af kørespor for biler på Køgevej, så bil-
trafikken afvikles langsommere og på den måde øger mo-
tivationen for at vælge alternative transportformer. Desto 
mindre plads der er, desto mindre trafik er der. Indsatsen i 
scenarie C er dermed den mest restriktive overfor biltrafik-
ken.   

En beslutning om at nedlægge kørebaner for biler på Køge-
vej kan ikke tages ud fra en isoleret betragtning om, hvad 
der er målsætningen for Musicon. En reduktion i antallet 
af kørebaner på Køgevej vil have store konsekvenser for 
biltrafikken på de øvrige indfaldsveje til Roskilde bymidte 
og for hele Roskilde by som sådan, da biltrafikken vil søge 
alternative veje gennem byen. En udvikling som i scenarie 
C forudsætter derfor en mere overordnet indsats for hele 
Roskilde by. 



Roskilde Kommunes turvaneunder-
søgelse for 2002-2007 undersøger 
Roskilde borgernes turvaner. Un-
dersøgelsen viser, at lidt mere end 
50% af alle ture foretages i bil, og lidt 
mindre end 50% med bæredygtige 
transportformer.

Turraterne giver det mest retvisende 
billede i de tilfælde, hvor det tra-
fikskabende byggeri er placeret isole-
ret i forhold til andre trafikskabende 
byfunktioner. Beregningen tager i 
mindre grad højde for lokale forhold 
og parkeringsudbud, eller højde for 
kunder, som handler i mere end en 
butik (dobbeltshoppere).

Trafikprognoser giver sjældent et 
eksakt billede af virkeligheden, blandt 
andet fordi de afhænger af forudsæt-
ninger og forventninger til projektet. I 
praksis kan udefrakommende forhold 
(som fx samfunds-udvikling med hen-
syn til bilejerskab, benzinpriser, ge-
nerel vækst osv.) påvirke den aktuelle 
trafikbelastning, ligesom lokale og 
årstids-betingede forhold kan skabe 
betydelige variationer. 

Der er regnet med en generel tra-
fikstigning på ca. 0,5 % pr. år. Denne 
stigning er anvendt på den eksiste-
rende trafik på alle eksisterende veje 
som et forventet gennemsnit.

Det ’modale split’ angiver, hvordan 
antallet af personture fordeler sig på 
forskellige trafikformer. I resultat-
målet for Musicon skelnes der kun 
mellem to grupper af trafikformer: 
bæredygtig trafik (gang, cykel og kol-
lektiv trafik) og ikke-bæredygtig trafik 
(privatbil) 

Mobilitetsplan BEC-stafetten 2009. Løbere på Rabalderstræde

Tabel 3: Ny trafik genereret af ny bebyggelse på Musicon og den totale trafik 
(summen af den eksisterende trafik på adgangsvejene summeret med den 
nye trafik) i etape 3, ca. 2039. Hverdagsdøgntrafikken angiver det totale antal 
af bilture (ind og ud af Musicon samlet) i løbet af et hverdagsdøgn.

SCENARIE

Scenarie A

Scenarie B

Scenarie C

14-15.000

11-12.000

10-11.000

HVERDAGSDØGNTRAFIK

23.000

20.000

19.000

NY TRAFIK TOTAL TRAFIK

TRAFIKGENERERING VED DE TRE SCENARIER

Med udviklingen af Musicon genereres der ny trafik, som 
følge af den intensive anvendelse af de arealer, der tidli-
gere lå tomme. Beregningen af den nye trafik er baseret på 
generelle undersøgelser af turvaner på landsplan finju-
steret i forhold til resultatet af lokale turvaneundersøgel-
ser. Ud fra turrater for forskellige butiks- og boligtyper, 
stationsnærhed og bystørrelse, er hverdagsdøgntrafikken 
beregnet. 

Spidstimebelastningen og trafikkens fordeling på trafikfor-
mer - det modale split - er estimeret ud fra trafikprognoser 
og erfaringsmæssige forholdstal. Både prognosebereg-
ninger og beregning af det modale split er forbundet med 
usikkerhed. Beregningsresultaterne må således påregnes 
en vis usikkerhed. 

Med udgangspunkt i de tre scenarier viser Tabel 3 både den 
nye trafik, der genereres af ny bebyggelse og aktiviteter på 
Musicon og den samlede mængde trafik ind og ud af Musi-
con.

I scenarie A er den nye trafik fra Musicon beregnet til at lig-
ge i størrelsesordenen 14.000 bilture pr. hverdagsdøgn (ind 
og ud af Musicon samlet). Lidt mere end 50% af persontu-
rene foretages i bil, hvilket ikke svarer til resultatmålet. 
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Figur 1: Der er stor elasticitet i 
virkemidlernes effekt. Tre forskellige 
virkemidler, der sigter mod at flytte 
trafikanter væk fra bilen, kan i bedste 
fald påvirke tre forskellige grupper af 
trafikanter, mens de i værste fald kan 
påvirke den samme gruppe tre gange 
(først fra bil til fx bus og herefter til 
fx cykel og endelig til fx tog og cykel). 
Hvis hvert virkemiddel kan påvirke 
100 bilister, kan det i bedste fald 
overflytte 100 til fx cykel, 100 til fx bus 
og 100 til fx gang. I værste fald over-
flyttes kun 100 fra biltrafik til andre 
transportformer

Figur 2: Modalt split for scenarie A, B 
og C - fordelingen mellem personture 
foretaget i bil (rød) og ved bæredygtige 
transportformer (grøn). 

Scenarie A Scenarie B Scenarie C Resultatmål

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

I scenarie B er den nye trafik fra Musicon beregnet til at 
ligge i størrelsesordenen 11.000 bilture pr. hverdagsdøgn. 
Det svarer til, at der ca. genereres 23 % færre bilture end i 
scenarie A. Personture i bil udgør mindre end 50 % af alle 
personture.

I scenarie C er den nye trafik fra Musicon beregnet til at 
ligge i størrelsesordenen 10.000 bilture pr. hverdagsdøgn. 
Det svarer til, at der ca. genereres 28 % færre bilture end i 
scenarie A. Personture i bil udgør ca. 40 % af alle person-
ture. 

Beregningerne viser, at hverdagsdøgntrafikken til ny be-
byggelse og aktiviteter kan reduceres med ca. 1/3. Det mo-
dale split i scenarie C på 40/60 mellem bil og bæredygtige 
transportformer er meget tæt på resultatmålet på 35/65. 
Usikkerheder i beregningerne gør det svært at forudsige, 
om scenarie C rent faktisk er tilstrækkeligt til at nå mål-
sætningen, eller om udviklingen viser sig sværere, og der i 
stedet er længere vej til målet. Under alle forhold indikerer 
scenarie C, at de anvendte tiltag giver en god mulighed for 
at ændre på det modale split, så det går i retning af resul-
tatmålet.
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De lette trafikanter skal prioriteres i 
indretningen af Musicon og i vejstruk-
turen omkring Musicon. Optimale 
forhold for cyklende og gående omfat-
ter sikre kryds ved trafikerede veje, 
attraktive stier og nemme og gode 
muligheder for at parkere sin cykel. 
Nederste billeder: overdækket parke-
ringsplads til ladcykler i Københavns 
Kommune

Mobilitetsplan

KONSEKVENSER FOR OVERORDNET VEJSTRUKTUR 
PÅ MUSICON
De tre forskellige scenarier har også konsekvenser for den 
overordnede vejstruktur på og omkring Musicon. Virkemid-
lerne er udelukkende anbefalet med henblik på at påvirke 
trafikken, der er knyttet til Musicon. Det er imidlertid afgø-
rende, at udviklingen på Musicon ses ind i et stort perspek-
tiv, så vejnettet og transportsystemerne fungerer i samspil 
– både på Musicon og på områderne omkring Musicon. Et 
velfungerende Musicon er intet værd, hvis de omkringlig-
gende veje er sandet til med biltrafik og køkørsel.

To større ændringer af vejnettet skal især sikre afviklingen 
af trafikken på det omkringliggende vejnet:

x) Ny adgangsvej til Musicon 
y) Ombygning af krydset Sdr. Ringvej / Køgevej

En ny adgangsvej til Musicon kan etableres enten fra Køge-
vej via Stenkrogen eller fra Darupvej via ny bro over motor-
vejen til Rabalderstræde. Valg af ny adgangsvej fastlægges 
i lokalplan for den overordnede infrastruktur på Musicon. 
Udover at sikre den fornødne kapacitet skal en ny ad-
gangsvej - for at medvirke til at realisere målene for Rabal-
derstræde - aflaste Rabalderstræde for almindelig biltrafik 
og for kollektiv trafikbetjening. 

En ombygning, der giver en kapacitetsmæssig udvidelse af 
krydset Sdr. Ringvej / Køgevej vil med stor sandsynlighed 
blive nødvendig grundet en naturlig vækst i biltrafik – også 
uden udviklingen på Musicon. I forhold til Musicon er kon-
klusionen, at jo mere biltrafik, der genereres fra Musicon, 
jo tidligere vil det være nødvendigt at udvide krydset. 

Kapacitetsberegninger
Der er foretaget kapacitetsberegninger, hvor de tre scena-
rier i tabel 2 er sammenholdt med de to kapacitetsforøgen-
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Trafikafviklingen betegnes ’uaccep-
tabel’, når der generelt må forventes 
meget store forsinkelser (72 sek eller 
mere) og sandsynlighed for egentlige 
sammenbrud (af kortere eller læn-
gere varighed) i krydsene i spidsbe-
lastningerne. Angivet med ÷ i Tabel 4.

Trafikafviklingen betegnes ’accepta-
bel’, selvom der generelt må forventes 
store forsinkelser (35 sek eller mere) 
og risiko for kortvarigt sammenbrud i 
krydsene i spidsbelastningen. Angivet 
med (+) i Tabel 4.

Trafikafviklingen er ’tilfredsstillende’, 
når der må forventes ringe eller 
nogen forsinkelse (mindre end 35 
sek) i krydsene i spidsbelastningerne. 
Angivet med + i Tabel 4.

Scenarie A

Scenarie B

Scenarie C

÷

(+)

X) KUN NY 
ADGANGSVEJ

Y) KUN OMBYGNING AF 
KRYDSET SDR. RINGVEJ/ 
KØGEVEJ

Z) BÅDE X OG Y

÷ (+)
(+)

(+)÷
+
+

Tabel 4: Overordnet vurdering af trafik-
afviklingen for scenarierne sammen-
holdt med infrastrukturelle ændringer. 
Et ”÷” angiver, at trafikafviklingen ikke 
vil fungere i spidsbelastningerne, mens 
et ”(+)” angiver, at trafikafviklingen er 
acceptabel, og et ”+” angiver, at trafik-
afviklingen vil fungere tilfredsstillende.

de tiltag hver for sig og i kombination. Det giver et billede 
af, hvor velfungerende trafikafviklingen forventes at blive 
for de forskellige kombinationer, se Tabel 4. Helt overord-
net viser beregningerne, at etablering af en ny adgangsvej 
er mindre effektiv end ombygningen af ringvejskrydset. 
Samlet giver de to tiltag den største kapacitetsforøgelse. 

I scenarie A vil det eksisterende vejnet være tæt på kapaci-
tetsgrænsen allerede ved udgangen af etape 1, når udbyg-

ningen af Musicon udgør en bebyggelsesprocent på 24. 
Scenarie A kræver ved udgangen af etape 1 en udvidelse af 
ringvejskrydset og i etape 2 (<B% = 58, - ca. 2027) en ny ad-
gangsvej for, at trafikafviklingen kan fungere ’acceptabelt’. 
For at sikre, at trafikafviklingen i forbindelse med en fuld 
udbygning af Musicon fungerer ’tilfredsstillende’, kan Sdr. 
Ringvej ombygges fra to til fire kørespor. Ombygningen er 
dog afhængig af, hvor meget Sdr. Ringvej aflastes som følge 
af udvidelsen af Holbækmotorvejen. Mindre ombygninger af 
kryds på Maglegårdsvej vil også blive nødvendige. 

Scenarie B kan som udgangspunkt opnå en ’acceptabel’ 
trafikafvikling ved at udvide ringvejskrydset. Med en ny 
adgangsvej vil der sandsynligvis opnås en ’tilfredsstillende’ 
situation uden større problemer i spidsbelastningerne. Om-
bygningen af ringvejskrydset og åbningen af adgangsvejen 
vurderes i scenarie B at skulle udføres senest ved udgan-
gen af etape 2. 
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Ved først at udføre ombygningen af krydset er det dog 
sandsynligt, at adgangsvejen kan udskydes til etape 2½ 
(<B% = 75, - ca. 2033). En effektiv kollektiv trafikbetjening 
er afgørende for at opfylde visionen og resultatmålet for 
Musicon og derfor spiller hensynet til den kollektive trafik-
betjening også ind på tidspunktet for, hvornår en ny ad-
gangsvej skal etableres. 

Scenarie C kan som udgangspunkt opnå en ’acceptabel’ 
trafikafvikling både med en ny adgangsvej alene og med en 
krydsudvidelse alene. En ’tilfredsstillende’ situation vil dog 
først opnås, hvis begge tiltag gennemføres. 

Både for scenarie B og C gælder det, at udbygningen af 
vejstrukturen til biler kan udskydes i længere tid, end hvad 
det er tilfældet for scenarie A. Det er en fordel for de bæ-
redygtige tiltag, da de på den måde vil have bedre tid til at 
rodfæste sig som en naturlig del af måden, man færdes på i 
og omkring Musicon. Modsat må det forventes, at jo hurti-
gere vejnettet omkring Musicon udvides desto mere sand-
synligt er det, at den ekstra kapacitet på vejene vil tiltrække 
biltrafik. Det vil i givet fald også gælde for dele af beboere, 
pendlere og gæster på Musicon.

ØKONOMISKE FORSKELLE  PÅ TRE SCENARIER  
De tre scenarier viser, at ved at foretage investeringer i op-
timale forhold for de lette trafikanter og kollektiv trafik, kan 
kommunen udskyde investeringer i udbygning af vejnettet 
for biler.

I forhold til investeringer adskiller scenarie A sig fra de 
andre to scenarier, dels ved at vejnettet for biltrafik skal 
udbygges i et større omfang, og dels ved at relativt store in-
vesteringer i vejstrukturen til biler bliver nødvendige tidligt 
i udviklingen af Musicon og dermed forud for, at kommu-
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Tabel 5: Tyngden af investeringer, der 
varierer for de tre scenarier, fordelt på 
de forskellige etaper i udbygningen af 
Musicon. 
I tabellen indgår kun de tiltag, der ad-
skiller scenarierne fra hinanden – enten 
pga. karakteren af tiltaget eller pga. 
tidspunktet for udgiften. Til det sam-
lede billede af udgifternes omfang og 
tidspunkt ved scenarierne skal lægges 
de tiltag, der i karakter og tidspunkt er 
sammenfaldende for de tre scenarier. 
Gråtonerne angiver diagrammatisk 
investeringernes størrelser (Lysest 
grå = mindst, Lysegrå = relativt lille, 
Mellemgrå = mellemstor, Mørkegrå = 
relativt stor)

Scenarie A

1
<B% = 24
- ca. 2015

2
<B% = 58
- ca. 2027

3
<B% = 90
- ca. 2039

2 1/2
<B% =75
- ca. 2033

Ringvejskryds-
ombygning

ETAPE

SCENARIE 

Scenarie B

Scenarie C

Ny ad-
gangsvej*

Busbaner i nye spor

Busbaner i ekst. spor

Ringvejs-udvidelse
Maglegårdsvej-

krydsombygninger

Cykelforbindelser

Cykelforbindelser

Ny ad-
gangsvej*

Ny ad-
gangsvej*

Ringvejs-
kryds-

ombygning

Ringvejs-
kryds-

ombygning

* Som udgift til etablering af ny ad-
gangsvej er anført den biligste af de to 
alternativer.

nens indtjening ved et mere omfattende salg af grunde på 
Musicon kan bidrage til finansieringen. 

Udgifter til investeringer i optimale forhold for cyklende 
og gående i scenarie B og C er relativt små, men bærer 
samtidig præg af, at området tidligere som industriområde 
har været præget af tung kørsel og - naturligt nok - ikke i 
særlig grad har sikret gode vilkår for lette trafikanter. 

Scenarie B og C adskiller sig økonomisk markant fra hin-
anden ved, at busbaner på Køgevej i scenarie B anlægges i 
nyanlagte kørespor og i scenarie C anlægges i eksisterende 
kørespor, hvilket gør scenarie B væsentligt mere omkost-
ningstungt end scenarie C.

Ved at etablere en infrastruktur for de lette trafikanter,  vil 
der være mange afledte fordele, som vejnettet til biler ikke 
kan præstere. Selvom effekterne er svære at måle, er der 
enighed blandt trafikforskere om, at tager man - udover 
anlægsinvesteringer - konsekvenser for sundhed, trafiksik-
kerhed, miljø, klima, slid på veje m.m. med i betragtning, 
viser regnestykket, at hver ekstra cyklet kilometer lægger 
penge i kommunens kasse, imens hver ekstra kilometer i 
bil koster penge.
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KONKLUSION OG VALG AF SCENARIE 
Trafikberegningerne viser, at det er muligt at påvirke den 
trafikale adfærd og ændre på trafikkens fordeling på tra-
fikformer. Scenarie C er tæt på at opfylde resultatmålet og 
dermed vende trafikken på hovedet. 

Samtidig er scenarie C ud fra en økonomisk betragtning 
mindst omkostningstung. 

Scenarie C forudsætter imidlertid, at kørespor på Køgevej 
nedlægges, hvilket er en beslutning, der ikke kan træffes 
for Musicon isoleret set. Scenarie C vil have konsekvenser 
for biltrafikken for hele Roskilde by og kræver en mere 
overordnet indsats for hele Roskilde by. Derfor er det ikke 
hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt, at kommunen 
lægger sig fast på, om busbaner skal etableres i nyanlagte 
eller eksisterende kørespor. 

Mobilitetsplanen viser, at en beslutning om at omdanne ek-
sisterende kørespor til busbaner har store både trafikale og 
økonomiske fordele. Overvejelserne om at begrænse frem-
kommeligheden for bilerne på Køgevej bør derfor indgå i 
det videre arbejde med fortætningen af Roskilde bymidte, 
så det nødvendige grundlag - snarest muligt - bliver skabt 
til at træffe en beslutning.   

Den brede vifte af øvrige virkemidler i scenarie B og C kan 
- tilstrækkeligt uafhængigt af den øvrige by - tages i brug 
i udviklingen af Musicon. Ved at anvende disse virkemidler 
i udviklingen af Musicon kan Roskilde kommune komme 
godt på vej hen mod vores vision og mål. 

Den brede vifte af virkemidler vil kræve investeringer, men 
har samtidig afledte - og for scenarie C også direkte - øko-
nomiske fordele sammenlignet med alternativet i scenarie 
A. Dertil kommer de positive afledte effekter for sundheden 
og miljøet.  
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Hovedparten af parkeringen skal pla-
ceres i periferien af Musicon i tilknyt-
ning til adgangsvejene. Parkerings-
huse og -kældre kan enten etableres 
som individuelle bygninger eller som 
en intregreret del af en større bebyg-
gelse. Øverst: VM-bjerget i Ørestaden. 
Midten: Skulpturelt udformet parke-
ringshus i Valencia. 

HVORDAN PLANEN REALISERES
Virkemidlerne i mobilitetsplanen spænder over regule-
ringer gennem den fysiske planlægning, prioritering af 
investeringer i vej- og stinettet, adfærdspåvirkning gennem 
kampagner samt vejledning og dialog med de aktører, der 
vil etablere sig i området. Derfor kræver realiseringen af 
planen også, at intentionerne følges op gennem en bred og 
koordineret indsats. 

Mobilitetsplanen skal danne grundlag for Roskilde kommu-
nes løbende beslutninger i udviklingen af Musicon - såvel i 
forbindelse med udarbejdelse af budgetter og lokalplaner 
som ved udbud og salg af grunde på Musicon. 

Mobilitetsplanen skal samtidig indgå i beskrivelsen af 
visionen for Musicon og som rammer og spilleregler for 
den aktørdrevne byudvikling. Derfor skal planens indhold 
inddrages i Musicon-sekretariatets dialog med de fremti-
dige aktører. For at kunne oplyse og vejlede de fremtidige 
aktører bedst muligt, skal mobilitetsplanen suppleres af 
kampagne- og vejledningsmateriale.  

Elasticiteten i de ”bæredygtige tiltag” betyder, at der 
kræves en langsigtet strategi og en vedholdenhed for at 
sikre, at flest muligt forskellige trafikanter påvirkes. Vi skal 
træffe de vigtigste beslutninger først og så løbende vurdere 
mobilitetsplanlægningens effekt. Ved at følge udviklingen 
på tæt hold, kan vi gradvist målrette vores mobilitetsplan-
lægning og foretage de bedste trafikinvesteringer til tiden.

En del af kommunens vision er, at Musicon vil fungere som 
et foregangseksempel og et laboratorium, hvor vi høster 
erfaringer af mobilitetsplanlægningen. Erfaringerne skal 
gøres anvendelige til brug i øvrige dele af kommunen - i 
særdeleshed i forhold til en fortætning af Roskilde bymidte.
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SCENARIE A: REDUKTION AF BIL-PARKERINGS-
PLADSER
Parkering, reduktion
* Maks. 1 pr. 50 m2 detailhandel
* Maks. 1 pr. 100 m2 øvrig anvendelse

SCENARIE B: BRED VIFTE AF BÆREDYGTIGE TILTAG
Parkering, reduktion og placering
* Maks. 1 plads pr. 50 m2 butik
* 80% af parkering i decentrale parkeringsanlæg ved ad-
gangsveje
* ’Buffer-parkeringsplads’ syd for motorvejen til store kul-
turbegivenheder
* Maks. 1 plads pr. 100 m2 kontorerhverv og boliger (tilsva-
rende for hhv. kultur, uddannelse og hotel/restauration).
* Maks. 1 plads pr. 200 m2 uddannelse
* Op til ¼ af parkeringspladserne til boliger kan forbehol-
des delebiler
* Gode parkeringsfaciliteter til busser i forbindelse med 
bl.a. store kulturbegivenheder (enten syd for motorvejen 
eller i forbindelse med decentrale parkeringsanlæg)

Cyklist- og fodgængertiltag
* Højklassede cykel- og gangforbindelser til og fra Musicon: 
brede stier med fast belægning adskilt fra biltrafikken
* Sikrede krydsningspunkter med fx signalregulering, 
midterheller og hastighedsdæmpende foranstaltninger for 
biltrafikken på trafikerede veje med stor biltrafik
* Stierne skal sikre direkte forbindelse mellem Musicon 
og stationen (Rabalderstræde – sti – Eriksvej – Knudsvej – 
Køgevej)
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* Gode cykel- og gangforbindelser inden for Musicon ad 
Rabalderstræde pga. ’shared-space’
* Gode cykel- og gangforbindelser inden for Musicon gene-
relt via et fintmasket stisystem med en mindre maskestør-
relse end vejnettet

Høj cykelparkeringsnorm
* Detail: 4 p. pr. 100 m2,
* Byerhverv: 0,8 p. pr 100 m2
* Kultur: 0,4 p. pr. bruger
* Uddannelse: 0,8 p. pr. elev og ansat
* Hotel og restauration: 1 p. pr. 5 gæster, samt 0,4 p. pr. 
ansat
* Gode faciliteter og let tilgængelighed (Rådgivning fra Ros-
kilde Kommune eller Dansk Cyklist Forbunds ”Cykelparke-
ringshåndbog – 2007).

Pendlercykler og firmacykelordninger
* Pendlercyklerne kan fx stå aflåst i et særligt afsnit af 
stationens cykelparkering – Roskilde kommune formidler 
parkeringsbehovet til DSB med henblik på at få etableret 
tilstrækkelig antal cykelparkeringspladser ved stationen
* Tilskyndelse til at virksomheder etablerer firmacykelord-
ning

Mobilitetsvejledning og adfærdspåvirkning
* Musicon sekretariatet og Roskilde Kommune udarbejder 
informationsmateriale til kommende beboere, virksomhe-
der, kulturelle attraktioner mv. om bæredygtige transport-
vaner og faciliteter i Musicon 
* Let tilgængelig information om bæredygtig transport 
til og fra Musicon evt. med oprettelse af en underside på 
Musicons hjemmeside (med kort og transporttid til og fra 
stationen, inspiration til cykelparkeringsfaciliteter, oplys-
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ninger om delebilsordning o.lign.) 
* Positive tiltag, som gennemføres, promoveres og synlig-
gøres
* Krav til kulturelle attraktioner om at udarbejde en trans-
portplan for virksomheden, medarbejderne og besøgende
* Krav til virksomheder om at udarbejde en transportplan 
for virksomheden og medarbejderne, og tilskyndelse til at 
blive certificeret som ”cykelvenlig arbejdsplads”. (en ord-
ning som dcf har arbejdet med de seneste år)
* Krav til virksomheder og uddannelsesinstitutioner om til-
bud om bade- og omklædningsfaciliteter på arbejdspladsen
- (Musicon sekretariatet og Roskilde kommune vil indgå 
i dialog med virksomhederne mhp. rådgivning om udar-
bejdelse af transportplaner, certificering som cykelvenlig 
arbejdsplads mv.)

Biltrafik
* Gennemkørselsmulighed for biler begrænses, så uved-
kommende gennemkørende biltrafik undgås 

Kollektiv trafik
* højfrekvente busforbindelser, der kører på tværs af byen 
i nord-syd- og øst-vest-gående retning med stationen som 
omdrejningspunkt (som beskrevet i strategi for fortætning 
af Roskilde bymidte), herunder en direkte forbindelse mel-
lem Roskilde station og Musicon 
* Bedre fremkommelighed for busser med busbaner på 
Køgevej mellem stationen og Musicon. Busbanen etableres 
uden at nedlægge eksisterende kørespor på Køgevej.
* Gode stoppestedsfaciliteter
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SCENARIE C: BRED VIFTE OG REDUKTION AF BIL-
KØRESPOR 
Samme virkemidler som i scenarie B, men med følgende 
ekstra virkemiddel: 

Reduktion i antal kørespor / Dosering
* Reduktion i antal kørespor for biltrafikken på indfalds-
vejene Køgevej, Københavnsvej, Frederiksborgvej og Ring-
stedvej, som beskrevet i strategi for fortætning af Roskilde 
bymidte (De frie kørespor omdannes til busbaner)
* Dosering af grøntiderne i de signalregulerede kryds be-
nyttes som et tiltag, der sikrer, at den reducerede kapacitet 
ikke fører til sammenbrud i trafikafviklingen i bymidten. 

Kollektiv trafik
Busbaner på Køgevej etableres ikke som i scenarie B ved 
at anlægge nye kørespor, men istedet ved at omdanne de 
kørespor, der nedlægges.



Gundsømagle

Jyllinge

Herringløse

Ågerup/Store Valby

Veddelev

Roskilde

Vindinge

Vor Frue

Svogerslev

SnoldelevGadstrup

Viby/Dåstrup

Musicon

Mobilitetsplanen fremlægges i offentlig 
høring som forslag i perioden 3. maj -28. 
juni 2010. 

I løbet af høringen kan alle komme med 
indsigelser, bemærkninger eller idéer 
til ændringer af mobilitetsplanen. 

Bemærkninger skal sendes skriftligt til: 

Roskilde Kommune 
Planafsnittet 
Køgevej 80 
Postboks 100 
4000 Roskilde 

eller med email til:

lokalplan@roskilde.dk


