
Et rekreativt lag på 
regnvandsanlægget
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– skate og leg i Rabalderparken
Hvordan designer man et stort teknisk anlæg til håndtering af regnvand fra 
en hel bydel? Og kan man gøre det til en attraktion for beboere og gæster 
udefra? De spørgsmål stod Roskilde Kommune overfor, da de i 2003 købte en 
centralt placeret industrigrund og begyndte omdannelsen til den nye, kreative 
bydel Musicon. Løsningen blev en prisvindende kombination af klimatilpas-
ning og rekreative tilbud til borgerne.

Af: Kasper Brøndum Andersen
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Teknisk anlæg og trækplaster

En ung gut på 12-13 år står på betondækket med 

den ene fod hvilende på sit løbehjul. Han sætter den 

anden fod op og hopper rutineret ud over kanten og 

ned i betongryden – eller bowlen - som det hedder 

i skatejargon. Han udfordrer både fysikkens love og 

almindelig sund fornuft, mens han drøner rundt i 

bowlen.

En håndfuld venner kigger på, mens de venter 

på deres tur. Betonen er stadig mørkegrå efter et 

voldsomt regnvejr, som lagde Musicon-bydelen øde 

få timer forinden. Regnen er nu ved at fordampe i 

sommervarmen, men der løber stadig en jævn strøm 

af regnvand i den lange kanal, som bugter sig gen-

nem Rabalderparken. Vandet løber ned ad en trappe 

og ender sin tur i en sø lige ved siden af bowlen.

Sø, skatebowl og et stort engområde ved siden af 

udgør hver deres regnvandsbassin i Rabalderparken 

– men forbindes i tilfælde af ekstreme regnmæng-

der. For selv om parken fungerer som rekreativt 

trækplaster for unge på skateboard og løbehjul samt 

en masse småbørnsfamilier, så er den først og frem-

mest et anlæg til håndtering af regnvand fra hele 

Musicon-bydelen.

Et gigantisk LAR-projekt

I den levende bydel, som breder sig over 250.000 

kvadratmeter, er der ingen regnvandskloakker. I 

• Rabalderparken i Roskilde-bydelen Musicon er det 

første sted i Danmark, hvor man har kombineret et 

regnvandsanlæg med en aktivitetspark

• Regnvandsanlægget fylder 30.000 m²

• Det tredelte bassin kan i alt rumme 23.000 m³ vand, 

hvilket svarer til vandmængden i 20-30 svømme-

haller

• Der er 445 meter vandkanal – heraf 110 meter i 

beton af særligt god skate-kvalitet

• Etableringen af den rekreative del blev støttet af Lo-

kale og Anlægsfonden, Foreningen Roskilde Festival, 

Unicon Beton og Nordea Fonden

• Arkitekt: Nordarch og GHB. Rådgiver: COWI. Entre-

prenør: Hoffmann

• Bygherre: Roskilde Kommune og Roskilde Forsyning 

(i dag FORS)

• Parken åbnede 30. august 2012.

• Se mere på www.musicon.dk/rabalderparken

Om Rabalderparken

Musicon-bydelen i Roskilde. På grund af forurening og gas i undergrunden valgte Roskilde Kommune og forsyningsselskabet 
at bygge videre på områdets naturlige hældning fra nordvest mod sydøst til at aflede regnvand på overfladen. Foto: Skråfoto 
(Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet).
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mange år blev der gravet grus her, og hullerne er 

for årtier tilbage blevet fyldt med affald. I dag er der 

en del gas fra den tidligere losseplads foruden en 

masse gammel beton og øvrig forurening i jorden fra 

tiden som betonvarefabrik.

For at undgå at grave for meget i den forurenede 

jord, besluttede Roskilde Kommune og Roskilde For-

syning at lave hele Musicon til ét stort LAR-projekt 

(lokal afledning af regnvand), altså lokal afledning af 

regnvand. Dermed kunne man også opfylde et mål 

om at få et fleksibelt system, der var robust over for 

klimaforandringer.

Afledningen sker dels via grønne tage og lokal 

tilbageholdelse af regnvand på de enkelte matrikler, 

dels ved at lade regnvandet være et synligt element 

i bybilledet. Udtrykt lidt forenklet hælder hele om-

rådet en anelse fra det ene hjørne til det diagonalt 

modsatte – fra nordvest til sydøst. Det er udnyttet 

til at lade vandet flyde frit i gader, stræder og render 

som et kreativt element. Det sindrige system løber 

sammen i to dele af en 445 meter lang kanal. De to 

dele mødes i regnvandssøen i Rabalderparken.

Dimensioneret til store mængder

I alt er regnvandsanlægget på 30.000 kvadratmeter. 

Sø, eng og skatebowl fyldes én efter én, når det reg-

ner kraftigt og vedvarende. Sø-bassinet har et dag-

ligt vandvolumen på ca. 1.000 m³, men det samlede 

bassin kan indeholde i alt 23.000 m³ regnvand.

Da anlægget blev dimensioneret, valgte man at 

gøre kapaciteten ca. 20 procent større end standar-

den på det tidspunkt. Derfor var forventningen også, 

at bowlen kun sjældent ville blive oversvømmet – 

højst hver 10. år. I dag, præcis et årti efter indvielsen 

af Rabalderparken, kan man konstatere, at bowlen 

end ikke har været tæt på at blive fyldt. Faktisk kan 

søen alene som oftest rumme regnmængderne.

De græsbeklædte bakker og volde rundt om ka-

nalen er skabt med overskudsjord fra udgravningen 

af regnvandsbassiner og kanaler. Her er blevet plads 

til områder med læ, hvor der er borde, bænke og 

grillpladser.

Markante aftryk fra brugerne

Oprindeligt var det planen at lave Rabalderparken 

mindre end det nuværende areal. Men forureningen 

af grunden var mere udbredt end de første målin-

ger viste. Parken og LAR-projektet voksede og det 

samme gjorde ideen om at bruge det umiddelbart 

kedelige, tekniske anlæg til noget mere end blot at 

afledning og opmagasinering af regnvand.

Ud over den økonomiske gevinst ved at undgå 

at grave regnvandskloakker ned, var der en anden 

Bassinerne i Rabalderparken. Det samlede bassin til op-
samling og tilbageholdelse af regnvand består af delene: 
1. Søen, som er permanent fyldt med vand. 2. Engen, hvor 
der vokser engblomster og græs, og som kun fyldes, når 
det regner meget. 3. Bowlen, som er udført i beton til brug 
for skatere. Dette bassin vil kun blive fyldt i tilfælde af 
ekstrem regn. De første 10 år er det endnu ikke sket. 
Illustration: FORS

En måde at synliggøre vandets kredsløb er det hævede 
regnvandsbed og sandfilter i den nordlige ende af bydelen  
et eksempel på. En pumpe sender vand fra regnvandssøen i 
Rabalderparken i bydelens modsatte ende op til regnvands-
bedet, hvorfra det pibler langs vejen tilbage til søen. Foto: 
Kasper Brøndum Andersen
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gevinst, nemlig udvikling i tæt parløb med dem, der 

i sidste ende skulle bruge bydelen.

Roskilde Kommune har fra starten haft samska-

belse som et centralt greb i udviklingen. Omdannel-

sen fra industrigrund til levende og kreativ bydel er i 

høj grad båret af input fra brugerne. De mange vilde 

ideer er blevet båret videre gennem det sekretariat, 

som kommunen allerede i 2008 åbnede i bydelen – 

midt mellem kulturaktører, iværksættere og ildsjæle 

i det lokale foreningsliv.

Rabalderparken set fra sydøst med regnvandskanal, sø og skatebowl. Engområdet, som udgør tredje del af det samlede 
regnvandsbassin, ligger uden for bunden af billedet. Foto: INSP! Media

Rabalderparken har vundet flere priser:

• Byplanprisen (2012)

• Bæredygtig Beton Prisen (2013)

• Børnenes rekordbogspris (2013) 

Derudover har anlægget været finalist i både nationale 
og internationale design- og klimakonkurrencer:

• Index Award - verdens største designpris (2013)

• SXSW, Place By Design (2014)

• Det Bæredygtige Element (2014)

• Bæredygtig Beton Prisen – sammen med resten af 

Musicon-bydelen (2017)

Et mangfoldigt rekreativt lag

Ildsjæle var der allerede masser af i Hal 12. Den 

gamle produktionshal var nogle år tidligere blevet 

stillet til rådighed for Roskildes skatemiljø, som hav-

de opbygget en forening og et indendørs hotspot for 

skate. Her hentede Roskilde Kommune og den øvrige 

projektgruppe bag Rabalderparken god inspiration. 

For skaterne så muligheder i det 445 meter lange 

kanalforløb.

Der blev koblet skatere, arkitekter og rådgivere på 

designet, og et betonsjak fra USA blev fløjet ind for 

at sikre den helt rigtige finish på betonen i bowlen 

og de 110 meter af kanalen, som der var penge til 

at udfør. Resten blev lavet med asfaltbelægning af 

så god kvalitet, at den også kan bruges af de mange 

brugere på små hjul.

Ud over grillpladser og bænke i bakkelandskabet 

blev det rekreative element forstærket med trampo-

liner, fitnessredskaber, hængekøjer, gynge og en stål-

rampe til skate. Der er også etableret en lille scene 

med overdækning. Her hænger mange af skaterne 

ud, når de har brug for en pause fra anstrengelserne 

i bowlen og kanalen.

Når enden er god…

Det er dog ikke kun skaterne, der har været med i 

processen. Andre elementer vidner om den kreati-

vitet, der har gennemsyret Musicon helt fra begyn-

Prisregn over unikt anlæg
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Aftegninger af ægte bagde-
le fundet blandt bydelens 
brugere udgør det lokale 
kunstmiljøs bidrag til det 
rekreative lag på det tekniske 
regnvandslæg. Foto: Kasper 
Brøndum Andersen

Regnen samles fra størstedelen 
af Musicon og ender via en 

særlig trappe i søen i 
Rabalderparken. 

Foto: Kasper Brøn-
dum Andersen

110 meter af den i alt 445 meter lange 
kanal er beklædt med beton af den fineste 
slags – som ønsket af skaterne i bydelen. 
Betonen er klappet på med håndkraft af 
betonkonstruktører fra USA. 
Foto: Kasper Brøndum Andersen
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Kasper Brøndum Andersen
Kommunikationskonsulent 

i Musicon-sekretariatet - 
Roskilde Kommunes kontor 

i Musicon-bydelen

Artiklen er skrevet af:

delsen. Et finurligt indslag er ’numsebænkene’ i 

betonen på den regnvandstrappe, der leder vandet 

fra kanalen og ned i søen. Her finder man aftryk af 

bagdele i alle former og størrelser, hvilket er kunst-

miljøets bidrag til at gøre Rabalderparkens regn-

vandsanlæg til et jordnært og anvendeligt projekt. I 

dag er trappen et populært sted at slappe af for de 

stadigt flere beboere og gæster udefra, som bruger 

Musicons mange tilbud inden for kultur-, forenings- 

og handelsliv.

I det hele taget er vandet og de mange kreative 

løsninger blevet nogle af Musicons særkender. At 

designe en hel bydel ud fra LAR-principper kræver 

ekstra øje for detaljen. Men det har også givet nogle 

kvaliteter i bybilledet, som understøtter den bære-

dygtige tankegang, der er en central del af visionen 

for området.

Synligheden understreges af endnu en fiks idé, 

der blev tænkt ind tidligt i udviklingen af Rabal-

derparken. Fra et regnvandsbed og sandfilter i den 

nordlige ende af Rabalderstræde pibler vandet lige 

så stille langs hovedgaden ned mod regnvands-

anlægget i Rabalderparken – også i tørvejr. Forkla-

ringen skal findes i en pumpe, der henter noget af 

vandet fra regnvandsøen op til regnvandsbedet, så 

regnvandet på den måde cirkulerer og bliver et ka-

Alle steder i Musicon-bydelen er vandet og dets betydning synligt. Her i et regnvandsbed, som forsinker nedsivningen. Ved 
store mængder vand løber den overskydende del ud i hovedgaden, Rabalderstræde, og videre til regnvandsanlægget i Rabal-
derparken. Foto: Kasper Brøndum Andersen

rakteristisk element i bydelen alle årets dage.

Når de sidste store byggerier står færdige på Mu-

sicon i løbet af de næste cirka fem år, bliver vandets 

betydning kun større. For så er det også tid til at 

fuldende de grønne områder og regnvandssystemet, 

som allerede blev gjort klar til fremtiden for ti år 

siden.


