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HVAD ER EN LOKALPLAN?
I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestem-
melser for et områdes fremtidige anvendelse. En lokalplan 
skal dels indeholde en redegørelse for planens intentioner 
og forhold til anden planlægning, dels en række bestem-
melser, som angiver de præcise retningslinjer for området.

Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et 
større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i 
gang. Hensigten er, at Byrådet hermed har mulighed for at 
skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre 
borgernes mening.

HVEM UDARBEJDER LOKALPLANER?
Lokalplanerne i Roskilde Kommune udarbejdes i Plan og 
Udvikling. Du kan kontakte Plan og Udvikling på Rådhuset, 
Rådhusbuen 1 i Roskilde,  på tlf. 46313508 eller via email til 
planogudvikling@roskilde.dk

LOKALPLANFORSLAG
Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der behandles 
af Plan- og Teknikudvalget og nogle gange også af byrå-
det. Herefter fremlægger kommunen forslaget til offentlig 
høring. Når lokalplanforslaget er offentliggjort, gælder 
midlertidige retsvirkninger for det område, som er omfattet 
af forslaget.

Offentlig høring af et lokalplanforslag annonceres i den 
lokale presse og på kommunens hjemmeside. Lokalplan-
forslaget findes digitalt på kommunens hjemmeside, men 
du kan også få en trykt udgave ved henvendelse til Plan- og 
Udvikling på rådhuset, på biblioteket og borgerservicecen-
trene i Jyllinge, Roskilde og Viby. Den offentlige høring 
varer mindst 4 uger. 

I løbet af denne periode kan andre myndigheder og natio-
nalparkfonde gøre indsigelse, og alle kan komme med be-
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mærkninger eller ideer til ændringer af lokalplanforslaget.

Høringssvar sendes til kommunen via roskilde.dk/indfly-
delse.

I forbindelse med vedtagelsen af det enkelte lokalplanfor-
slag beslutter Byrådet, om der skal holdes borgermøde 
eller anden inddragelse af interessenter.

ENDELIG LOKALPLAN
Når den offentlige høring er ovre, kan Plan- og Teknikud-
valget eller Byrådet vedtage lokalplanforslaget endeligt, 
eventuelt med ændringer på baggrund af de indsigelser, 
bemærkninger og ideer, som er kommet i løbet af offent-
lighedsperioden. Når lokalplanen er vedtaget endeligt efter 
den offentlige høring, er planen retligt bindende for det 
pågældende lokalplanområde.

KLAGEMULIGHED
Kommunens vedtagelse af lokalplanen kan påklages til 
Planklagenævnet for så vidt angår såkaldt retlige spørgs-
mål, det vil sige, om retsregler og -principper er fulgt. Der 
kan ikke klages over planens indhold. Klageberettigede er 
Erhvervsministeren, enhver med retlig interesse i sagen 
samt en række organisationer.

Klager skal sendes senest 4 uger fra offentliggørelsen af 
den endelige lokalplan. Klager skal sendes til den digitale 
Klageportal. Indgangen til Klageportalen findes på www.
borger.dk og www.virk.dk. Nærmere vejledning kan findes 
på www.naevneneshus.dk. Planklagenævnet vil opkræve et 
gebyr. Hvis gebyret ikke er betalt til tiden, vil nævnet afvise 
klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller 
delvis medhold.

Kommunens og Planklagenævnets afgørelser kan ind- 
bringes for domstolene inden 6 måneder fra de er meddelt.
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BAGGRUND 
Musicon skal udvikles til at være en tæt bebygget og bæ-
redygtig bydel med et levende bymiljø, hvor det musiske - i 
bred forstand - er overordnet tema. Udviklingen skal ske i 
tæt samarbejde med kreative aktører, der har lyst, ideer og 
vilje til at være med. 

I bydelen skal kulturelle formål, erhverv, butikker og ud-
dannelse blandes med boliger, fritidsaktiviteter, hotel, 
restauranter og caféer, der tilsammen skaber liv i bydelen 
det meste af døgnet, og bydelen skal skabe nye værdier for 
hele Roskilde Kommune og regionen i form af nye spyd-

Fig. 1. Lokalplanområdets beliggenhed
©SDFE

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Erhvervsstyrelsen
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spidsvirksomheder, markante boliger, inspirerende park-
områder og kulturelle attraktioner. Udviklingen af Musicon 
er i fuld gang, og især mindre erhvervsvirksomheder, 
kulturelle events, fritidsforenin ger, uddannelsesinstitu-
tioner og markante kulturinstitu tioner præger foreløbigt 
livet i bydelen. Rabalder Parken, pladsdannelser på Rabal-
derstræde og det offentlige torv, Søjlepladsen, har skabt 
rigtigt gode rammer for beboere i området, og andre der 
bruger Musicon i sin fritid til egne aktiviteter. 

Der er nu også kommet gang i opførelsen af boliger, og 
Roskilde Kommune ønsker at fortsætte denne udvikling 
for at tiltrække endnu flere beboere til området og få skabt 
grundlag for et handelsliv på Rabalderstræde.

”Indfaldet” har af Roskilde Kommune været udbudt til salg 
med henblik på realisering af private byggerier. Udbud-
det har taget udgangspunkt i en strukturplan (fig. 6, side 
10), som skitserer hvordan området overordnet disponeres 
ift. infrastrukturer, bebyggelse, friarealer og anvendelser. 
”Indfaldet” indgår desuden i Roskilde Kommunes boligud-
bygningsplan med en forventning om etablering af i alt 340 
boliger inden udgangen af 2020.  

LOKALPLAN0MRÅDET
Lokalplanområdet ligger centralt i den østlige del af byde-
len, Musicon. Området grænser mod syd til Rabalder Par-
ken og mod nord til vejen, Rampelyset og kollegiet Noden.

Størstedelen af lokalplanområdet fremstår i dag som en 
åben flade, overvejende af grus. En regnvandskanal, som er 
en del af regnvandsanlægget i Rabalder Parken, strækker 
sig gennem området fra nord til syd. Mod Rabalderstræde 

www.byensnetvaerk.dk

Fig. 2. Hal 1 set fra Rampelyset med 
kollegiet Noden i baggrunden.
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Fig. 3. Lokalplanområdets nærmeste kontekst.
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ligger dels en transformerstation, som bevares og dels 
den gamle administrationsbygning, den tidligere kantine-
bygning fra betonfabrikken, som begge i dag huser kon-
torfællesskaber for små virksomheder og iværksættere. 
Centralt i lokalplanområdet ligger den ca. 5.500 m2 store 
Hal 1, der oprindeligt har været anvendt som støbehal og 
rørfabrik, og som sammen med administrationsbygningen 
og kantinebygningen nedrives. Mod naboen i øst ligger en 
jordvold, som er opbygget af overskudsjord fra udgravning 
til regnvandsbassinerne i Rabalder Parken. Voldens pla-
cering afspejler et ønske fra nabobebyggelsen om en grøn 
afskærmning mod et kommende parkeringsanlæg.  

FORMÅL OG INDHOLD
Lokalplanens formål er at sikre rammerne for et nyt kvar-
ter på Musicon med samlet set 46.000 etagemeter fordelt 
på blandede boligtyper, kontorerhverv og publikumsorien-
terede funktioner*. Hertil kommer et parkeringsanlæg med 
ca. 260 parkeringspladser til betjening af ca. en fjerdedel af 
hele bydelen. Parkeringsanlægget tæller et parkeringshus 
samt parkering på terræn. Sammen skal disse rammer sik-
re, at ”Indfaldet” kommer til at bidrage aktivt til et levende 
byliv på Musicon.  

Det er hensigten at understøtte Rabalderstræde som Mu-
sicons hovedgade, hvorfor en del af lokalplanens formål 
er at sikre en bymæssig kant mod Rabalderstræde med 
udadvendte stueetager. Et lokalt stræde skal forbinde Ra-
balderstræde og et kommende parkeringsanlæg vestligst 
i lokalplanområdet, og skal sammen med de grønne rum 
langs regnvandskanalen samt den lokale plads skabe rum 
om møder mellem kvarterets beboere og bydelens brugere. 
I udformningen af disse rum skal der være fokus på at ind-

www.laridanmark.dk

Fig. 5. Regnvandskanal under etablering. Øst 
for Hal 1 ses den regnvandsrende, som ligger 
indenfor lokalplanomådet.

Fig. 4. Rabalderstræde foran rockmuseet, Rag-
narock og Søjlepladsen.

www.viborher.dk

*Med publikumsorienterede funk-
tioner menes, butik, restauarant, 
café, reception, udstillingslokaler, 
pengeinstitutter, advokat- og ejen-
domsmæglervirksomhed, klinik-
ker, udadvendte fritidsprægede og 
kulturelle funktioner samt fælles-
anlæg som vaskeri o lign.
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rette til aktivitet og ophold samt synlige løsninger til lokal 
afledning af regnvand (LAR),

Det er ønsket, at ny bebyggelse på Musicon bygger videre 
på områdets identitet som et nyskabende byområde med 
eksperimenterende byggeri og tydelige industrielle spor. 
Det er derfor en del af lokalplanens formål, at ny bebyg-
gelse får et eksperimenterende og karakterfuldt udtryk. 

Illustrationsplanen (fig. 6/ kortbilag 6) viser den overordne-
de disponering af ”Indfaldet”. Bebyggelsen skal være højest 
mod Rabalderstræde, med bebyggelser i karréstrukturer, 
der skal trappe ned i en tæt 2-3 etagers rækkehusbebyg-
gelse omkring regnvandskanalen. 

Parkeringsanlæggets placering har til formål at begrænse 
bilkørslen i Musicon-bydelen, mens et stræde skal sikre en 
rekreativ og direkte forbindelse mellem parkeringsanlæg-
get og den centrale del af Musicon – herunder bydelens 
mange kulturelle tilbud. 

Området vil overvejende blive vejbetjent af en ny adgangsvej 
mellem Køgevej og Rabalderstræde samt af vejen, Rampe-
lyset. Den ny adgangsvej skal fremstå med en grøn karak-
ter og skal udgøre en af tre primære adgangsveje for biler 
til bydelen. Samtidigt skal vejen sikre en effektiv busbetje-
ning af Musicon.  

FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
Statslig planlægning
Miljøministeriet har indsigelsesret over for kommunernes 
planlægning, hvis planlægningen er i strid med overord-
nede planlægningsinteresser. De statslige interesser, der 

Fig. 6. Illustrationsplan
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er aktuelle i forhold til denne lokalplan, er sammenfattet 
nedenfor.

 – Grundvandsinteresser
Lokalplanområdet er i Områdeplan 2015-2021 udpeget 
som et område med drikkevandsinteresser. Der indvindes 
dog ikke vand inden for lokalplanområdet, og lokalplanens 
bestemmelser for områdets anvendelse er ikke i strid med 
beskyttelsen af grundvandet.

 – Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger mindre end 3 km fra Roskilde 
Fjord, og er derfor omfattet af bestemmelserne i Planlo-
vens kapitel 2a om planlægning i kystområdet. Topografien 
og byområdet imellem fjorden og lokalplanområdet bevir-
ker, at byggeri med de højder, der er fastsat i lokalplanen, 
ikke vil medføre en visuel påvirkning af kystlandskabet.

 – Naturbeskyttelse
Lokalplanområdet ligger ca. 200 m. fra nærmeste område 
med beskyttet natur (sø ved motorvejsafkørsel), jf. naturbe-
skyttelseslovens § 3. Der er ikke registreret bilag IV-arter 
eller andre beskyttede arter i søen eller lokalplanområdet. 
Roskilde Kommune vurderer derfor, at planen ikke kan 
skade de internationale naturbeskyttelsesinteresser. 

 – Fingerplan 2017
I forhold til Fingerplan 2017 er lokalplanområdet beliggen-
de inden for Roskilde-byfingeren med nærhed til Roskilde 
Station. Stationsnære områder skal udnyttes med bebyg-
gelsesprocenter, der modsvarer den centrale beliggenhed 
og gode tilgængelighed.

Lokalplanområdet ligger i fingerplanens yderste zone af 
støjkonsekvensområdet for Roskilde Lufthavn. Støjbelast-
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ningen kan i denne zone ligge mellem 50 dB og 55 dB.

Roskilde Kommune vurderer, at der ikke vil være miljø-
mæssige problemer forbundet med at udlægge det aktuelle 
byzoneområde til boliger, da 55 dB svarer til den vejledende 
grænseværdi for støj i boligområder, jf. gældende vejled-
ning om støj fra flyvepladser.

Fingerplanens retningslinjer er indarbejdet i kommunepla-
nen.

Kommuneplan
I Roskilde kommuneplan 2016 ligger lokalplanområdet 
indenfor rammeområderne 3.CB.2 og 3.BS.8, der fastsæt-
ter områdets anvendelse til henholdsvis Centerområde og 
Blandet bolig og erhverv.

Der kan desuden etableres detailhandel i 3.CB.2 i form af 
udvalgsvarebutikker og i 3.BS.8 i form af værkstedsbutik-
ker. Området ligger inden for det stationsnære område 
omkring Roskilde station, men uden for det stationsnære 
kerneområde (600 meter gangafstand fra stationen). Plan-
lægningen kan derfor overordnet set bidrage til en intensiv 
udnyttelse af det stationsnære område under forudsætning 
af, at der fastlægges supplerende tiltag, der tilskynder til 
brug af kollektive transportmidler.

Kommuneplan 2016 fastlægger, at en væsentlig del af den 
fremtidige byudvikling skal foregå som fortætning af den 
eksisterende by, hvor Musicon er blandt de primære om-
råder. Musicon kan derfor udvikles til en tæt bydel med en 
bebyggelsesprocent på 150 % i rammeområde 3.CB.2 og 
80% i rammeområde 3.BS.8.

Fig. 7. Kommuneplanrammer ©SDFE
© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Erhvervsstyrelsen, © Erhvervsstyrelsen
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- De generelle retningslinjer 
Kommuneplan 2016 fastlægger, at det almindeligvis skal 
sikres, at grunde til dobbelthuse og tæt-lav bebyggelse ikke 
udstykkes mindre end 400 m2 inklusiv andel af fællesareal. 
Lokalplanen adskiller sig fra de sædvanlige forhold ved: 

• at arealer til parkering og affaldshåndtering ikke skal 
rummes indenfor den enkelte grund

• at det lokale stræde med lege- og opholdsarealer har 
meget begrænset bilkørsel og dermed får karakter af et 
supplerende friareal. 

Derfor skal lokalplanen ikke følge kommuneplanens ret-
ningslinje herom og kan give mulighed for udstykning af 
grunde på ned til 125 m2 inkl. andel af fælles friareal.

Kommuneplan 2016 indeholder retningslinjer for en række 
forhold, hvor der i denne lokalplan skal tages hensyn til 
boligudbygning, trafik og mobilitet samt detailhandel.

Med undtagelse af retningslinjer vedr. grundstørrelser, 
er lokalplanen udarbejdet i overensstemmelse med kom-
muneplanens retningslinjer og rammebestemmelser for 
området.

- Detailhandel 
Ifølge planloven skal detailhandel koncentreres i bymidter, 
bydelscentre og lokalcentre med undtagelse af visse for-
mer for detailhandel. Rammeområde 3.CB.2 er udlagt til 
Musicon bydelscenter med en restramme til detailhandel 
på 1.959 m2. Uden for bydelscentret i rammeområde 3.BS.8 
(Centerområde Musicon) kan der etableres op til 1.500 m2 
detailhandel i form af mindre butikker til salg af egne pro-
dukter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler. 

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Erhvervsstyrelsen

Fig. 8. Detailhandelsstruktur
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Med denne lokalplan disponeres der samlet over 1.730 eta-
gemeter. Af den samlede detailhandelsramme for 3.CB.2 
(Musicon Bydelscenter) disponeres der over 1.530 etage-
meter, og for 3.BS.8 (Centerområde Musicon) disponeres 
der over 200 etagemeter.

Produktionserhverv
Indenfor 500m af lokalplanens afgrænsning er registreret 
22 produktionserhverv, heraf ingen af national interesse i 
henhold til Erhvervsstyrelsens kategoriseringer.  

I en afstand af ca. 270 meter fra lokalplanens nordvestlige 
grænse ligger virksomheden Chr. Hansen A/S, der produce-
rer ingredienser til fødevareindustrien. Virksomheden har 
som det eneste af de 22 firmaer en miljøgodkendelse til at 
støje og lugtudlede udover de gældende grænser udenfor 
egne skelgrænser.

I forhold til lugt har virksomheden godkendelse til at udle-
de op til 100.000 lugtenheder (LE/m3) i afkast, med henblik 
på at kunne overholde et lugtniveau på 5 LE/m3 ved boliger 
og 15 LE/m3 ved erhverv. Virksomheden har i forbindelse 
med tillæg til miljøvurdering 30 nov. 2001 lavet test og til-
hørende beregninger, der ved en udledning på 100.000 LE/
m3 viser et lugtbidrag på 4 LE/m3 i en afstand af 300m fra 
afkast. Da det kommende byggeri i lokalplan 660 vil komme 
til at ligge længere væk fra afkast (ca. 330 meter) vil vær-
dier for både boliger og erhverv overholdes. 

I forhold til støj fastsætter virksomhedens godkendelse vil-
kår for støjniveauer i forhold til blandt andet områder med 
boliger som er beliggende mellem virksomheden og det 
byggeri som muliggøres med lokalplan 660. Lokalplan 660 
vil derfor ikke betyde skærpelser af virksomhedens nuvæ-
rende støjvilkår.
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På ovenstående grundlag og idet der ikke er øvrige virk-
somheder der har miljøgodkendelse med grænseværdier 
for støjbidrag uden for virksomhedens skel vurderes det, 
at lokalplanforslaget ikke vil påvirke vilkårene for nogen 
produktionsvirksomheder. 

Gældende byplanvedtægt eller lokalplan
- Gældende lokalplan 
Med vedtagelse af denne lokalplan 660 ophæves samti-
dig, for dette lokalplanområde dele af den hidtil gældende 
lokalplan 540, jf. § 13.1.

- Denne lokalplan 
Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kom-
muneplanens retningslinjer og rammebestemmelser for 
området.

Servitutter
Inden for lokalplanområdet findes der to servitutter, som 
er uforenelige med lokalplanens formål. Disse aflyses med 
vedtagelse af lokalplanen.

Planlægning i forhold til nabokommuner
Det er Roskilde Kommunes vurdering, at det planlagte byg-
geri, som er omfattet af denne lokalplan, ikke vil have en 
påvirkning på nabokommunerne.

Kollektiv trafikplanlægning
Busplan 2016 danner baggrund for fremtidige busruter i 
kommunen. Med Roskilde Station som knudepunkt kører 
busserne på tværs af Roskilde by - bl.a. med en hyppig 
betjening af Musicon. Lokalplanen understøtter brugen af 
buslinjen gennem Musicon. Mobilitetsplanen for Musicon, 
der blev vedtaget af Byrådet i september 2010, fastlægger, 
hvilke virkemidler kommunen vil tage i brug i udviklingen 
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af Musicon for at fremme brugen af de bæredygtige trans-
portformer. Mobilitetsplanen er delvist – i form af parke-
ringsnormer, retningslinjer for placering af parkerings-
pladser og karakteren af Rabalderstræde - indarbejdet i 
lokalplan 540. Principperne fra lokalplan 540 videreføres i 
denne lokalplan, og konkretiseres i forbindelse med beskri-
velse af parkeringshus, cykelparkering og interne veje mv.

Vej- og stiplanlægning
Der er vejadgang til lokalplanområdet fra henholdsvis Ra-
balderstræde, Rampelyset og Køgevej. Indenfor lokalplan-
området kommer en forlængelse af Rampelyset samt en ny 
vej, der skal forbinde Rabalderstræde og Køgevej - denne 
vej får to stikveje, som leder ind til parkeringsanlægget og 
områdets boliger. 

Udover veje, betjenes lokalplanområdet af flere stier samt 
et stræde - forbeholdt bløde trafikanter, der forbinder Ra-
balderstræde i vest med et parkeringshus i øst.

Rabalderstræde, øst for lokalplanområdet, er anlagt som 
shared space*. Fra krydset Rabalderstræde/Sdr. Ringvej er 
der cykel-/gangsti videre til Roskilde Station. Der er plan-
lagt for yderligere cyklistsikring i krydset mellem Rabal-
derstræde og Sdr. Ringvej.

Skoledistrikt og skolekapacitet
Lokalplanområdet ligger på tidspunktet for lokalplanens 
udarbejdelse inden for Østervangsskolens skoledistrikt, der 
har kapacitet til at rumme den befolkningstilvækst, som 
den realiserede lokalplan forventes at medføre.

Forsyning
 – Varmeforsyning

Lokalplanområdet forsynes med fjernvarme fra Fors A/S. 
Lokalplanområdet er omfattet af tilslutningspligt til kollek-

*Shared space er et gade- eller 
pladsrum, hvis fysiske indretning 
bl.a. understøtter, at:

Det samlede gadeareal kan an-
vendes af en blanding af trafikale 
(kørende og gående) og ikketrafikale 
funktioner (f.eks. ophold, udendørs 
servering, salg/udstilling og fysiske 
aktiviteter).

Den kørende trafiks hastighed 
reguleres ved interaktionen - gen-
sidig hensyntagen - med de øvrige 
trafikanter i gaderummet, kørende 
såvel som gående. Regulering ved 
hjælp af skiltning og afmærkning 
holdes på et minimum og undgås så 
vidt muligt.

Den kørende trafiks hastighed er 
så lav, at det er attraktivt og trygt 
for fodgængere at færdes på langs 
og på tværs af rummet i hele dets 
bredde. Rummet er således ikke 
traditionelt opdelt i køre- og gang-
arealer.

Antallet af parkerede biler i sha-
red space begrænses og ikke må 
reducere oversigtsforholdene eller 
skabe fysiske eller visuelle barrierer 
i byrummet.
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tivforsyning, hvorfor nybebyggelse skal tilsluttes fjernvar-
menettet. Nyt byggeri, der opføres som lavenergi, er undta-
get for tilslutningspligt til fjernvarmeforsyningen.

 – Kloakering og overfladevand
Lokalplanområdet separatkloakeres. Størstedelen af 
overfladevandet ledes til regnvandskanalen centralt place-
ret i lokalplanområdet, hvorfra det ledes ad kanalen til et 
regnvandsbassin i Rabalder Parken, syd for lokalplanområ-
det. Lokalplanområdet er inddelt i områder med forskellige 
afledningskoefficienter jf. kortbilag 7. Afledningskoeffi-
cienten for området som helhed er 0,8, hvilket svarer til, at 
20 % af overfladevandet skal tilbageholdes eller forsinkes 
på egen grund. Miljømyndigheden kan, på nærmere givne 
vilkår, give tilladelse til nedsivning af regnvand fra tage og 
overfladevand fra befæstede arealer. Tilladelsen kan som 
hovedregel kun gives, hvis nedsivningen kan ske uden at 
sprede forurening og uden risiko for grundvandet, hvis det 
er geoteknisk muligt og hvis det kan ske uden ulemper for 
naboer.

 – Vandforsyning
Lokalplansområdet ligger inden for FORS’ vandforsynings-
område. I den nye vandforsyningsplan 2018-2025 indgår lo-
kalplanområdet i den fremtidige vandprognose. Prognosen 
viser, at FORS ikke forventes at få problemer med kapacitet 
og indvindingsmængde ift. vandforsyning af lokalplanområ-
det.

 – Elforsyning
Elforsyning til lokalplanområdet varetages pt. af Seas NVE.

 – Renovation 
Husholdningsaffald og erhvervsaffald håndteres i overens-
stemmelse med Roskilde Kommunes gældende affaldsre-



Redegørelse

18

gulativ for henholdsvis husholdningsaffald og for erhvervs-
affald.

 – Teledækning 
Nærmeste master til lokalplanområdet, som anvendes til 
mobiltelefoni, er placeret på Maglegårdsvej, Gartnervang, 
Darupvej og Rådhusbuen.

Tilladelser fra andre myndigheder
Det byggeri og anlæg, som lokalplanen giver mulighed for, 
kræver ikke tilladelser fra andre myndigheder end Roskilde 
Kommune. 

Frigivelse af arealet til ændret anvendelse fra industri til 
boliger kræver en tilladelse efter Jordforureningslovens § 
8 fra Roskilde Kommune, Miljø og Byggesag. I tilladelsen 
vil der blive stillet krav om at sikre, at forurening og los-
sepladsgas ikke udgør en risiko for udearealer og boliger, 
samt at der ikke sker spredning af forurening.

Kulturhistorie 
Roskilde Museum har i medfør af museumslovens § 23 
foretaget en arkivalsk kontrol af lokalplanområdet, og det 
oplyses, at arealet antages at være uden arkæologisk po-
tentiale. Museet vurderer på den baggrund, at jordarbejder 
på arealet ikke indebærer risiko for ødelæggelse af arkæo-
logiske levn. Skulle der mod forventning dukke væsentlige 
fortidsminder op ved fremtidige anlægsarbejder gælder 
museumslovens § 27. Roskilde Museum gør dog opmærk-
som på, at de eksisterende industribygninger og arkitekto-
niske elementer, der fortæller en historie om områdets ud-
vikling skal søges genanvendt og/eller bevaret. I tråd med 
denne anbefaling har Roskilde Kommune valgt at bevare de 
bærende konstruktioner fra en mindre del af Hal 1 (ca. 400 
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m2) - både som et industrielt spor og som en fysisk ramme 
om et fremtidigt byrum.

Miljømæssige forhold
- Miljøscreening
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og program-
mer og konkrete projekter, skal kommunen gennemføre en 
miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få 
væsentlig indvirkning på miljøet. Som hovedregel er planer, 
der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser 
til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse 
planer skal derfor screenes. Dvs. at der skal gennemføres 
en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres 
en egentlig miljøvurdering. Ud fra screeningen besluttes 
det, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og 
et omfang, der kræver, at der skal gennemføres en egentlig 
miljøvurdering.

Det er Roskilde Kommunes vurdering, at der på baggrund 
af screeningen af lokalplanforslag 660 ikke er behov for at 
foretage en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Vurdering 
og screening har været udsendt til høring hos Natursty-
relsen, Miljøstyrelsen, Roskilde Museum og Danmarks 
Naturfredningsforenings lokalafdeling, der ikke har haft 
bemærkninger til planen.

Screeningerne kan rekvireres ved henvendelse til planog-
udvikling@roskilde.dk Klage over afgørelsen om miljø-
screeningen skal sendes via den digitale klageportal på 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 
Klagen skal være modtaget inden fire uger efter offent-
liggørelsen af forslaget. Vejledning og gebyrordning kan 
ligeledes findes på nævnets hjemmeside. 
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- Bæredygtighed 
Roskilde Kommune har foretaget en 360° screening af 
lokalplanforslaget, som redegør for de overordnede miljø- 
konsekvenser ved udviklingen, samt i hvilken grad lokalpla-
nen understøtter kommunens politikker og mål af relevans 
for planlægningen. Resultatet er illustreret med rosetten i 
fig. 9.

Screeningen viser, at planen bredt understøtter kommu-
nens politikker og i særlig grad politikken for vandhånd-
tering idet det med lokalplanen sikres, at overfladevand 
ledes til Rabalder Parken, hvor vandet forsinkes. Derudover 
understøtter lokalplanen kulturelle og sociale mål i forhold 
til identitet og byens rum samt bygninger, klimatiske mål i 
forhold til regnvand og bæredygtig transport og økonomi-
ske mål i forhold til en fornuftig udnyttelse af de kommu-
nale investeringer. Lokalplanen understøtter kun i mindre 
grad kommunens mål for natur, der dog vurderes at være 
mindre relevante for området. 

Forurening
- Jordforurening
Region Sjælland har kortlagt hele lokalplanområdet efter 
lov om forurenet jord. Baggrunden herfor er aktiviteter i 
forbindelse med betonproduktion og grusindvinding med 
efterfølgende opfyld. Derfor forudsætter ændret anvendel-
se til sårbare formål, som eksempelvis boliger og offentligt 
tilgængelige arealer, at bygherre indhenter en tilladelse 
efter § 8 i lov om forurenet jord. Jordforureningskategori-
erne kan aflæses på figur 10.

– Lossepladsgas  
Bebyggelsen skal sikres mod forurening, herunder spred-
ning, ophobning og indtrængning af lossepladsgas. I den 
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sydligste del af lokalplanområdet skal der efter behov 
etableres hulrum til udluftning og udluftningsriste omkring 
bebyggelse.

– Trafikstøj 
Støjberegningerne viser, at facader langs henholdsvis den 
kommende vej A-A (illustreret på kortbilag 4) og Rabal-
derstræde vil blive belastet af trafikstøj på mere end 58 dB. 
Facaderne skal derfor støjisoleres, så de indvendige støj-
grænser med lukkede vinduer kan overholdes. 

Derudover er der behov for at skærme mod støj fra vejstyk-
ket B-B1 (illustreret på kortbilag 4), for at kunne overholde 
støjgrænsen for udendørs opholdsarealer umiddelbart vest 
for dette vejstykke.

Som bidrag til at dæmpe trafikstøjen vil Roskilde Kommune 
opsætte en støjskærm langs motorvejen syd for Roskilde 
Tekniske Skole. 

 – Lugtgener 
I forbindelse med indretning af restaurationer, caféer 
og forretninger med køkkenaktiviteter skal der installe-
res udsugningsanlæg med et afkast frit over tag. Skakte, 
skorstene og lignende til dette formål skal integreres i de 
pågældende bygningers facadeudtryk.

DISPENSATION FRA LOKALPLANEN (PLANLOVENS § 
19 OG 20)
Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens be-
stemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med prin-
cipperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen 
kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokal-
plan.
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I henhold til Lov om Planlægning (nr. 287 af 16. april 2018) 
fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte 
område i Roskilde Kommune. 

§ 1 FORMÅL
Lokalplanen har til formål at sikre, at

• området anvendes til blandede byformål med hoved-
vægt på boliger som en blanding af etage- og tæt-lav 
boligbebyggelse.

• området bliver tæt bebygget og stueetager langs Ra-
balderstræde udformes med en udadvendt karakter for 
derved at bidrage til et levende byliv.

• bebyggelsen overordnet struktureres omkring et rekre-
ativt stræde, en lokal plads og friarealer langs regn-
vandskanalen.

• en ny vejforbindelse mellem Køgevej og Rabalderstræ-
de anlægges med en grøn karakter og til effektiv bus-
betjening af Musicon.

• der gives mulighed for at etablere et parkeringsanlæg 
som bidrag til betjening af Musicon-bydelen som hel-
hed.

• området indrettes med attraktive grønne friarealer, 
som bl.a. realiseres med fokus på at aflede regnvand på 
overfladen.
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*2 Kreative erhverv er et alsidigt 
begreb, som tager udgangspunkt 
i Erhvervs- og Byggestyrelsens 
definition af de 13 kreative delbran-
cher: 
• Arkitektur 
• Design 
• Bøger og presse 
• Kunst og kunsthåndværk 
• Radio og TV 
• Film og Video 
• Indholdsproduktion (inkl. compu-
terspil og software) 
• Musik 
• Reklame 
• Gastronomi og natteliv 
• Overnatninger og turistbureauer 
• Forlystelsesparker og events 
• Sport og Fritid 

*¹ Med fællesfunktioner menes 
rum og arealer i tilknytning til 
boliger, der er til fælles udnyttelse. 
Fællesfaciliteter kan bestå af op-
holdsrum, køkken, vaskeri, børne-
rum, kontorer med internetadgang, 
tv-rum, værksteder, gæsteværel-
ser, sauna og motionsrum mm.

*3 Anvendelser skal derfor over-
holde støjgrænser gældende for 
støjzone Y i Rammelokalplan 540.

§ 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS
2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 2 og omfatter 
følgende matrikelnumre: 12k, 12ey og dele af 9ad, 9ac 11f, 
og 12el samt 7000 dx og 7000 dt af Vestermarken, Roskilde 
Jorder samt alle parceller der efter den 29. januar 2018 
udstykkes indenfor lokalplanområdet.

2.2 
Lokalplanområdet ligger i byzone og skal forblive byzone. 

§ 3 ANVENDELSE
3.1
Lokalplanområdet skal anvendes til blandede byformål og 
er opdelt i 5 delområder, som vist på kortbilag 3. 

3.2 Delområde 1 (1.1 og 1.2)
Delområde 1 kan anvendes til boliger med tilhørende fæl-
lesfunktioner*¹. Herudover kan delområde 1 anvendes til 
publikumsorienterede formål (markeret med blå linje på 
kortbilag 4), kulturelle formål, offentlige formål og kreative 
erhverv*2, som kan indpasses uden at give anledning til 
støjgener*3 samt uddannelse, hotel, restauration og uden-
dørs aktivitetsområder. 

Delområde 1.1 kan desuden anvendes til detailhandel i 
form af udvalgsvarebutikker. Der kan indenfor delområde 
1.1 samlet placeres op til 1.130 etagemeter detailhandel. 
Størrelsen på den enkelte butik må ikke overstige 750 eta-
gemeter. 

Delområde 1.2 kan desuden anvendes til detailhandel i 
form af værkstedsbutikker. Indenfor delområde 1.2 kan der 

4

Delom-
råde 1.1
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Delområde 2
Delområde 3

Delområde 4

Lokalplanens delområder
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samlet placeres op til 400 etagemeter detailhandel. Stør-
relsen på den enkelte butik må ikke overstige 100 etageme-
ter. 

Indenfor byggefelt 1b må der ikke etableres boliger.  

3.3 Delområde 2
Delområde 2 kan anvendes til boliger med tilhørende fæl-
lesfaciliteter. 

• Indenfor byggefelt 2a og 2b skal fællesfaciliteter udgøre 
min. 5% af det samlede boligareal indenfor de pågæl-
dende byggefelter. 

• Indenfor byggefelt 2c og 2d skal fællesfaciliteter udgøre 
min. 1,5 % af det samlede boligareal indenfor de pågæl-
dende byggefelter. 

Delområde 2 kan desuden anvendes til restauration og de-
tailhandel i form af værkstedsbutikker. Indenfor delområde 
2 kan der samlet placeres 200 etagemeter detailhandel i 
form af værkstedsbutikker. Størrelsen på den enkelte butik 
må ikke overstige 100 etagemeter.

3.4 Delområde 3
Delområde 3 kan anvendes til rekreative formål, grønne 
arealer samt parkeringsanlæg.

3.5 Delområde 4
Delområde 4 kan anvendes til vejanlæg, stier og grønne 
arealer.

3.6
Alle delområder må desuden anvendes til anlæg til hånd-
tering af regnvand på terræn samt tekniske fælles anlæg 
såsom transformerstation, pumpestation og fælles affalds-
håndtering.
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§ 4 UDSTYKNING
4.1
Udstykning skal foretages i overensstemmelse med prin-
cipperne vist på kortbilag 4.

4.2
Ved udstykning til individuelle parceller skal det sikres, at 
størrelsen på den enkelte grund bliver på min. 125 m2 inkl. 
andel af fælles friareal.

§ 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD
5.1
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Rampelyset, 
Rabalderstræde og Køgevej.

Veje og stier og arealer til parkering udlægges som vist i  
princip på kortbilag 3.

5.2 Adgangsvej til Musicon fra Køgevej (A-A)
Adgangsvej A-A udlægges med en bredde på ca. 15-16 me-
ter og skal etableres med tre forskellige trafikale princip-
per, som illustreret på figur 11.

5.3 A-A, del 1
Del 1 nærmest Rabalderstræde vil overvejende være for 
busser samt cyklende og gående. Vejen skal anlægges efter 
principper for shared space og udformes med:

- Fortov på begge sider af køreareal

- P-pladser på en side af køreareal

- Bussluse i overgangen til del 2

5.4 A-A, del 2 
Del 2 vil være for busser, cyklende og gående samt i mindre 
omfang biler. Vejen skal anlægges med trafikadskillelse 

NOTE: Bestemmelser om be-
lægninger og belysning af vej- og 
sti- og parkeringsarealer fremgår 
særskilt af hhv. § 5.17 og 5.18. 

Figur 11. Vej A-A inddelt i tre dele
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mellem lette trafikanter og biler og udformes med:

- Fortov på en sydside af køreareal

- Fællessti på nordside af køreareal. Henover regnvandska-
nalen skal der etableres en særskilt bro til fællesstien. 

- Indsnævring af køreareal på ned til 3,5 meter i form af en 
bro henover regnvandskanalen. Der skal i tilknytning til ind-
snævringen sikres gode forhold for krydsende fodgængere, 
der bevæger sig mellem Rabalder Parken og sti c-c. 

- Sidevejstilslutning mod nord og syd til boligveje 

- Planterabat omkring fortov og fællessti med mindst 10 vej-
træer som større løvfældende arter af fx skovfyr, eg, robinie 
og platan. Se endvidere §5.16. 

5.5 A-A, del 3 
Del 3 vil være for busser, cyklende og gående samt en stør-
re mængde biler. Vejen skal anlægges med trafikadskillelse 
mellem gående, cyklende og biler og udformes med:

- Fortov og cykelsti på begge sider af køreareal

- Sidevejstilslutning mod nord til boligvej og parkerings-
anlæg

- Planterabat omkring fortov og cykelsti med mindst 10 vej-
træer som større løvfældende arter af fx skovfyr, eg, robinie 
og platan. Se endvidere §5.16. 

5.6 Vej B-B1-B2
Vej B-B1 udlægges med en bredde på ca. 10 meter og vil 
være for cyklende og gående samt en større mængde biler. 
Vejen skal anlægges med trafikadskillelse mellem gående 
og cyklende/ biler og udformes med:
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- Fortov i begge sider af køreareal

- Overkørsler til p-areal syd for byggefelt i område 3a.

Vej B1-B2 udlægges med en bredde på ca. 13 meter og vil 
primært være for cyklende og gående samt i mindre om-
fang biler. Vejen skal overvejende anlægges efter principper 
for shared space og udformes med: 

- P-pladser på en side af køreareal

- Fortov på en side af køreareal på del af vej uden for sha-
red space

- Vendeplads med tilstrækkeligt areal til renova¬tionsvogne 
i T-kryds mellem vejen og sti a-a2 (Strædet)

- Overkørsel til p-areal nord for byggefelt i område 3a

- Et vejtræ i den nordligste ende af vejen som eg, robinie 
eller platan. Se endvidere §5.16. 

5.7 Vej C-C¹-C²-C³
Vej C-C¹-C²-C³ udlægges med en bredde på ca. 21 meter og 
vil være for cyklende og gående samt i mindre omfang biler. 

Vej C-C1 skal anlægges med trafikadskillelse mellem gå-
ende og cyklende/ biler og udformes med:

- Fortov og p-pladser på begge sider af køreareal

- 2 trægrupper placeret i parkeringsbånd på i alt mindst 
4 vejtræer som større løvfældende arter af fx skovfyr, eg, 
robinie og platan.Se endvidere §5.16. 

Vej C1-C2-C3 skal anlægges efter principper for shared 
space og udformes med:

- P-pladser på en side af køreareal
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- Vendeplads med tilstrækkeligt areal til renovationsvogne i 
T-kryds mellem C¹-C²-C³ 

- 3 trægrupper på i alt mindst 10 vejtræer som større 
løvfældende arter af fx skovfyr, eg, robinie og platan. Se 
endvidere §5.16. 

5.8 Vej D-D 
Vej D-D udlægges med en bredde på ca. 14 meter og vil 
være for cyklende og gående samt i mindre omfang biler. 
Vejen anlægges efter principper for shared space og udfor-
mes med:

- Fortov på en side af køreareal

- P-pladser på den anden side af køreareal

- Vendeplads med tilstrækkeligt areal til renovationsvogne i 
T-krydset mellem vej D-D og vejen Rampelyset 

- Minimum 1 vejtræ som en større løvfældende art af fx pil, 
eg, robinie eller platan. Se endvidere §5.16. 

5.9 Vej D-D
Vej D-D udlægges med en bredde på ca. 14 meter og vil 
være for cyklende og gående samt i mindre omfang biler. 
Vejen anlægges efter principper for shared space og udfor-
mes med:

- Fortov på en side af køreareal

- P-pladser på den anden side af køreareal 

- Vendeplads med tilstrækkeligt areal til renovationsvogne i 
T-krydset mellem vej D-D og vejen Rampelyset 

- Min. 1 vejtræ som en større løvfældende art af fx pil, eg, 
robinie eller platan. Se endvidere § 5.16. 
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5.10 Sti a-a1 - det lokale stræde 
Stien a-a¹ udlægges på hele arealet mellem områderne 1a, 
1b, 1d og 2a, og stiens bredde vil derfor variere. Stien vil 
være for gående og cyklende samt ophold og aktiviteter og 
skal udformes med: 

- Træer med vækstzoner svarende til 20 % af stiens sam-
lede areal. Se endvidere § 5.16

- Bede med planter efter ”det groedes princip” fx høje 
græsser 

5.11 Sti b-b1-b²
Stien b-b1-b2 vil være for gående og cyklende. 

Stien b-b1 udlægges gennem passagen mellem byggefelt 
1b og 1c med en bredde på min. 2 meter. 

Stien b1-b2 udlægges med en bredde på min. 1,5 m og skal 
udformes med mindst 3 træer vest for kanal og mindst 5 
træer øst for kanal. 

5.12 Sti c-c
Stien c-c er eksisterende og skal opretholdes som kombi-
neret fællessti og regnvandskanal med belægning i asfalt 
og/eller beton. 

5.13 Sti d-d
Stien d-d udlægges med en bredde på min. 1,5 meter. Stien 
vil være for cyklende og gående. 

Det lokale stræde (a-a1) skal 
udgøre en brandvej og dele af den 
skal kunne tjene som brandred-
ningsareal, hvilket stiller krav til 
stiens bredde og bæreevne.
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5.14 Cykelparkering
Der skal udlægges cykelparkering svarende til 
parkering¬snormer og principper fastlagt i lokalplan 540, 
§ 5.4, dog med de præciseringer, at: 

- 1 plads pr. 100 m2 skal udformes med overdækning fx 
trukket ind i stueetager på facader, dog ikke i kantzoner 
mod Rabalderstræde.

- 1 plads pr. 1.500 m2 boliger og 1 plads pr. publikumsori-
enteret funktion skal udformes til ladcykler.

5.15 Bilparkering
Der skal anlægges bilparkering svarende til parkeringsnor-
mer og principper fastlagt i lokalplan 540, §§ 5.5 og 5.7. 

Normerne skal opfyldes således:

- Inden for delområde 3 skal der anlægges p-pladser til ca. 
250-300 personbiler. Pladserne skal anlægges i konstruk-
tion/parkeringshus.

- Resterende parkering skal etablere på terræn, som be-
skrevet i bestemmelser om veje §5.2 til §5.9 og med place-
ring som vist i princip på kortbilag 3.

Parkeringspladser kan anvendes af hele Musicon bydelen

På p-areal syd for byggefelt i område 3a, som vist i princip 
på kortbilag 3, skal der på arealer mellem og omkring par-
keringsbånd plantes min. 20 træer som større løvfældende 
arter af fx skovfyr, eg, robinie og platan. Jfr. endvidere 5.16. 

5.16 Beplantning på vej- og sti og p-arealer, generelt
Træer på veje, parkeringsarealer og stier skal plantes på 
arealer, hvor de er beskyttede mod trafik. Det betyder, at 
beplantning ikke må kunne tage skade som følge af trafik 
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på veje - herunder påkørsel af såvel stamme som krone på 
træer.

Hvert træ skal have en vækstzone, der er 25 m2 og 0,5 
meter dyb.

5.17 Belægninger på  vej- og sti og p-arealer 
Sydligste del
Veje og stier i den sydligste del af lokalplanområdet inklu-
sive parkeringsarealet syd for 3a som vist på figur 12, skal 
anlægges med befæstelser inden for en grå-sort farve-
skala. 

For parkeringsarealet gælder særlige krav til befæstelser 
som beskrevet nedenfor.   

Midterste del
Veje og stier i den midterste del af lokalplanområdet inklu-
sive bydelspladsen område 1d som vist på figur 12, skal an-
lægges med befæstelser inden for en grå-hvid farveskala.  

På større sammenhængende flader skal befæstelser sam-
mensættes af forskellige belægninger, som på en diskret 
måde inddeler byrummene i zoner.

Nordligste del
Veje og stier i den nordligste del af lokalplanområdet som 
vist på figur 12, skal anlægges med befæstelser inden for 
en grå-gylden farveskala. 

P-plads-belægninger
Parkeringspladser i hele lokalplanområdet skal befæstes 
med græs-/ eller grusarmering i betonsten eller granit-
skærver. 

C

D

D

A

AB

B1

B2

C1

C2

C3

a

c

c

d

d

b1b

a1

b2

0 50 10025 150 meter

N

B1
B3

a1
a3

Nordligste del
Midterste del
Sydligste del 

1d

p-areal

3a

Figur 12. Belægninger på  vej- og sti og p-arealer

NOTE: Befæstelser inden for en 
grå-sort farveskala kan udføres 
med som fx asfalt, asfalt med top-
lag af skærver/ grus , grus, søsten 
og sorte tegl. 
  

NOTE: Befæstelser inden for en 
grå-hvid farveskala kan udføres 
med som fx beton med varierede 
overflader, grus og genbrugte 
materialer. 
  

NOTE: Befæstelser inden for en 
grå-gylden farveskala kan udføres 
med som fx beton, grus og asfalt 
med toplag af skærver/ grus. 
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5.18 Belysning på vej- og sti og p-arealer 
Belysning indenfor lokalplanområdet må ikke medføre ge-
ner i form af blænding af naboer eller på anden måde virke 
blændende i forhold til omgivelserne.

Vejbelysning og belysning på parkeringsplads
Langs veje og areal til parkering på terræn syd for byggefelt 
3a, som vist i princip på kortbilag 3, skal belysning bestå 
af master med armaturer som halvkugler, som princippet 
illustreret på figur 13. Lamperne må have en maksimal 
lyspunktshøjde på 9 meter.

Belysning langs stien a-a¹ - det lokale stræde og på den 
lokale bydelsplads område 1d. 
På stien a-a¹ - det lokale stræde, og på den lokale bydels 
plads (jfr. §6.2) skal belysning primært bestå af gitterma-
ster med projektører med en maksimal lyspunktshøjde på 7 
meter, som princippet illustreret på figur 14. 

Supplerende belysning skal udformes som beskrevet i §5.3. 
Desuden kan bærende konstruktioner på Bydelspladsen 
(bevarede dele fra den tidligere Hal 1) belyses arkitekto-
nisk. 

Stibelysning langs b-b1-b², d-d og c-c
Langs stier b-b1-b² og d-d skal belysning bestå af lav be-
lysning fra fx pullerter med en maksimal lyspunkthøjde på 
1,2 meter.

Lamperne skal have et neutralt udtryk og kan fremstå som 
cortenstål, som princippet illustreret på figur 15. Denne 
belysning kan ligeledes anvendes på boligstier, som ikke 
fremgår af kortbilag. 

Eksisterende sti c-c kan langs den ene side suppleres af lav 
belysning med en maksimal lyspunkthøjde på 0,6 meter.

Fig. 13. Konisk maste med ”køben-
havnerarmatur.

Figur 15. Cylindrisk pullertbelysning 
i cortenstål.

Figur. 14. Gittermaste med projek-
tører.
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§ 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING
6.1 Omfang, hele området
Inden for lokalplanens område må der opføres op til 46.000 
etagemeter bebyggelse fordelt på delområderne 1, 2 og 3. 
Hertil kommer bebyggelse i forbindelse med affaldsstatio-
ner, beskrevet nærmere i § 8.7

6.2 Delområde 1 (1.1 og 1.2)
Indenfor delområde 1 må der opføres op til 25.950 etage-
meter fordelt på følgende vis:

Område 1.a
Omfang og byggefelter
Indenfor område 1.a skal der opføres mellem 9.000 og 
10.500 etagemeter byggeri. 

Bebyggelsen skal opføres som en åben karrestruktur 
omkring et indre gårdrum som vist på figur 16, indenfor 
byggefelter, som vist i princip på kortbilag 4, 

De dele af byggeriet, der har den primære facade orienteret 
mod Rabalderstræde skal opføres i områdets afgrænsning 
hertil. 

Der etableres et fritliggende fælleshus til bebyggelsen i 
gårdrummet med placering, som vist i princip på kortbilag 4. 

Fritliggende trappetårne kan etableres udenfor byggefelter.  

Herudover må der ikke etableres byggeri indenfor området. 

Adgangsforhold 
Der skal være adgang til alle boliger fra det indre gårdrum.

Der skal udføres en portåbning med en placering som vist 
på kortbilag 4 og figur 16 med offentlig adgang. 

Altangange og fritliggende trappetårne må kun etableres 
mod gårdside.
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Etageantal
Bebyggelsen skal opføres i mellem 3 (ex. eventuel tagter-
rasse) og 6 etager- højest mod Rabalderstræde, og med en 
variation som vist i princip på figur 16. 

Forskydninger
Bebyggelsen skal udføres med vertikale spring i facade-
plan, med en variation, hyppighed og fordeling, som vist i 
princip på figur 16. 

Den enkelte forskydning i facadeplan, som vist i princip på 
figur 17, skal være på minimum 1 meter.  

Tag
Minimum 25 % af tagfladerne skal fremstå med saddeltage 
med en hældning på mellem 30 og 45 grader. Den reste-
rende del af tagfladerne skal udføres så de syner flade. 

Saddeltage skal blandes med flade tage, som vist i princip 
på figur 16.   

Kun tagflader beliggende i 5 etages højde eller derunder, 
og som støder direkte op til højere sideliggende byggeri, 
må udnyttes til ophold. Se figur 17. 

Fælleshus
Fælleshus må opføres i op til 1½ etage.

Skure og mindre bygninger 
Skure og minde bygninger må kun opføres i det fælles 
gårdrum. 

Skure og mindre bygninger må kun opføres i en etage og 
med en maksimal højde på 3,3 meter. 

Område 1b
Omfang og byggefelter
Indenfor område 1.b skal der opføres mellem 4.500 og 5000 
etagemeter byggeri. 

Figur 17. Forskydning i facadeplan 
og udnyttelse af tagflader til ophold.  
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NOTE: Med 1½ etage menes en fuld 
stueetage med udnyttet tagetage, 
der er udformet som et saddeltag. 
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Bebyggelsen skal opføres som en samlet bygningskrop, 
indenfor byggefelt, som vist i princip på kortbilag 4. 

De dele af byggeriet, der har primær facade orienteret mod 
Rabalderstræde skal som hovedprincip opføres i skel hertil. 

Herudover må der ikke etableres byggeri indenfor området 
inklusive skure og mindre bygninger. 

Del af kantzone mod Rabalderstræde (jfr. § 8.3), som vist på 
figur 19, skal anvendes til udadvendte fællesfunktioner, så-
fremt den ikke anvendes til publikumsorienterede formål. 

Adgangsforhold 
Den primære adgang til bebyggelsen skal ske fra indgange 
orienteret mod Rabalderstræde og mod vejen C¹-C², som 
vist i princip på figur 18.  

Der må ikke etableres altangange. 

Etageantal
Bebyggelsen skal opføres i mellem 3 (ex. eventuel tagter-
rasse) og 6 etager. 

Bebyggelsen skal være højest mod Rabalderstræde, lavest 
mod mod vejen C¹-C², som vist i princip på figur 18. 

Forskydninger
Bebyggelsen skal udføres med vertikale og horisontale 
spring i facadeplan med en variation, hyppighed og forde-
ling, som vist i princip på figur 20. 

Stueetager i kantzoner mod Rabalderstræde med omfang 
og placering som vist i princip på figur 19 og på kortbilag 4, 
skal udføres tydeligt tilbagetrukket fra det primære facade-
plan. 
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Figur 18. Variation af etagehøjder (tagetager 
undtaget), tagudformning og placering 
af de primære indgange til bebyggelsen.  
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Figur 19. 



Bestemmelser

36

Tag
Tage skal udføres så de syner flade. 

Kun tagflader beliggende i 5 etages højde eller derunder, 
må udnyttes til ophold. 
Tagflader, herunder tagflader der opstår som resultat af 
forskydninger i facaden, og som er beliggende i 4 etages 
højde eller derunder skal indrettes til ophold.

Område 1c
Omfang og byggefelter
Indenfor område 1.c skal der opføres mellem 9.000 og 
10.000 etagemeter byggeri. 

Bebyggelsen skal opføres som en åben karrestruktur 
omkring et indre gårdrum som vist på figur 21, indenfor 
byggefelter, som vist i princip på kortbilag 4. 

De dele af byggeriet, der har primær facade orienteret mod 
Rabalderstræde skal som hovedprincip opføres i skel hertil. 

Der skal etableres et fælleshus i stueplan med en placering 
som vist på kortbilag 4. 

Herudover må der ikke etableres byggeri indenfor området. 

Adgangsforhold 
Der skal være adgang til alle boliger fra både omkringlig-
gende stier og veje samt fra det indre gårdrum.

Der skal udføres to portåbninger med en placering som vist 
på kortbilag 4 og figur 21 med offentlig adgang. 

Der må ikke etableres altangange

Etageantal
Bebyggelsen skal opføres i mellem 4 (ex. eventuel tagter-
rasse) og 6 etager og med en fordeling, som vist i princip på 
figur 21. 
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Byggeri på hjørner/ ender, som vist i princip på figur 21, 
skal udføres lavere end tilstødende byggeri. 

Forskydninger
Bebyggelsen skal udføres med spring i det vertikale faca-
deplan de steder, hvor der samtidigt sker spring i etagehøj-
de, som vist i princip på figur 21. Den enkelte forskydning 
i facadeplan, som vist i princip på figur 22, skal være på 
minimum 1 meter. 

Bebyggelse på hjørner, som vist på figur 21, skal udføres 
uden spring i det horisontale facadeplan. Undtaget herfra 
er stueetager forbeholdt publikumsorienterede formål, 
med omfang og placering som vist på kortbilag 4, der må 
udføres tilbagetrukket i forhold til den ovenliggende facade. 

Øvrig bebyggelse skal på den primære ydre facade udføres 
med en tilbagetrækning af de 2 øverste etager på varieren-
de fra 1,2 til minimum 3 meter, som vist i princip på figur 
23. 

Tag
Tagflader skal udføres så de syner flade.  

Kun tagflader beliggende i 5 etages højde eller derunder, 
må udnyttes til ophold. 

Der skal indrettes fælles tagterrasse på tag af byggeri, med 
en placering indenfor område som vist på kortbilag 4. 

Hver af de to fælles tagterrasser skal have et areal på min. 
150 m².  
Tagflader der opstår som resultat af spring i det vertikale 
facadeplan skal som hovedprincip indrettes til ophold.

Skure og mindre bygninger 
Skure og mindre bygninger må kun opføres i det fælles 
gårdrum. 

Figur 22. Forskydninger i det verti-
kale facadeplan. 

Figur 23. Horisontal tilbagetrækning 
af facader
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Skure og mindre bygninger må kun opføres i en etage og 
med en maksimal højde på 3,3 meter. 

Område 1.d - den lokale bydelsplads
Omfang af byggeri og byggefelter
De bærende betonkonstruktioner fra den tidligere industri-
bygning Hal 1 skal bevares. 

Indenfor byggefeltet må der opføres op til 450 etagemeter 
med et fodaftryk på op til 18 x 25 meter og en højde på op til 
9 meter, således at bygningens tværprofil følger de beva-
rede betonkonstruktioner fra Hal 1. 

6.3 Delområde 2
Indenfor delområde 2 må der samlet opføres op til 10.925 
etagemeter fordelt på fire byggefelter.

Område 2.a og 2.b
Omfang og byggefelter
Indenfor område 2.a og 2 b skal der samlet opføres mellem 
4.625 og 5.125 etagemeter byggeri. 

Bebyggelsen skal opføres som en øst-vest orienteret 
stokbebyggelse bestående af 7 individuelle byggerier, som 
vist på figur 24, indenfor byggefelter, som vist i princip på 
kortbilag 4. 

Bebyggelsens facader skal følge den overordnede oriente-
ring af byggefelter.  

Der skal etableres fælleshus i det østliggende byggeri i 
byggefelt, som vist på kortbilag 4. 

Der må herudover ikke etableres byggeri indenfor området. 

Adgangsforhold 
Adgang til boliger og fælleshus skal ske fra facader med en 
orientering som vist på figur 24. 
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Figur 24. Variation af etagehøjder og 
princip for adgang til boliger

NOTE:  Ejerskab til bydelspladsen 
forventees på sigt overdraget af 
Roskilde Kommune til bydelsfor-
eningen på Musicon til anvendelse 
som lokal bydelsplads. 
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Etageantal
Bebyggelsen skal udføres i 3 og 4 etager og med mindre 
dele i 1 og 2 etager, med en variation, hyppighed og forde-
ling, som vist i princip på figur 25.  

Undtaget herfra er fælleshus, der skal opføres i 2 etager 
(ex. eventuel tagterrasse) og lokalt mod nord-øst kan udfø-
res i op til 4 etager som vist i princip på figur 24. 

Forskydninger
Bebyggelsen skal udføres med vertikale og horisontale 
spring i facadeplan, med en variation, hyppighed og forde-
ling, som vist i princip på figur 25. 

Tag
Tagflader skal fremstå enten så de syner flade eller med 
hældning – enten med ensidet hældning eller med asym-
metrisk saddeltag, orienteret vinkelret på byggeriets læng-
deretning, som illustreret på fig. 26. Hældningen skal være 
mellem 30 og 45 grader. 

Kun tagflader beliggende i 2. etages højde eller derunder, 
må udnyttes til ophold. 

De tagflader der opstår som resultat af forskydninger i 
facaden skal som hovedprincip indrettes til ophold.

Eventuelle ovenlys skal fremstå som en integreret del af 
tagfladen. 

Skure og mindre bygninger
Skure og mindre bygninger må kun etableres i en etage og 
med en maksimal højde på 2,5 meter. 

Skure til den enkelte bolig skal være sammenbygget her-
med. Højden må da være samme som i boligens stueplan.  

Der må ikke udføres fritliggende skure og mindre bygnin-
ger mellem bebyggelse og stien a-a¹ (det lokale stræde). 

Længderetning

Ensidig 
taghældning

Assymetrisk
saddeltag

’det lokale stræde’

stien b¹- b²

Vejen B¹- B²

Primær adgang

4

2

Fælleshus 

2 og 3

2 og 3

2 og 3

2 og 3
2 og 3

2 og 3

Figur 25. Vertikale og horisontale 
spring i facadeplan( inkl påbyggede 
skure). 

Figur 26. 

Længderetning

Ensidig 
taghældning

Assymetrisk
saddeltag

’det lokale stræde’

stien b¹- b²

Vejen B¹- B²

Primær adgang

4

2

Fælleshus 

2 og 3

2 og 3

2 og 3

2 og 3
2 og 3

2 og 3
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bolig stueplan

adgang
sideliggende bygning

= primær adgang

Saddeltag
 

Altangang på 
lokalt fremskudt 
del af bygnings-
krop (inkl. trapper)

’det lokale stræde’

Vejen A - A

    regnvands kanalen

Rabalderstr
æde

= Altangang

4

2 og 3

 2 og3

 2 og 3 2 - 3

2 og 3

Fælleshus i stueplan

Område 2.c og 2.d
Omfang og byggefelter
Indenfor område 2.c og 2 d skal der samlet opføres mellem 
5.300 og 5.800 etagemeter byggeri. 

Bebyggelsen skal opføres som en øst-vest orienteret stok-
bebyggelse bestående af 6 individuelle blokke som vist på 
figur 27, indenfor byggefelter, som vist i princip på kortbilag 4. 

Bebyggelsens facader skal følge den overordnede oriente-
ring af byggefelter.  

Der skal etableres fælleshus i stueplan i den nordliggende 
blok i byggefelt 2c, vist på kortbilag 4.  

Eventuelle altangange skal udføres med placering i prin-
cip som vist på figur 27. Udenfor byggefelter må etableres 
adgangsgivende trapper til altangange.  

Herudover må der ikke etableres byggeri indenfor området. 

Adgangsforhold 
Adgang til boliger med indgang i stueplan og til fælleshus 
skal være individuel og ske direkte fra det fri. 

Hvor adgang til boliger sker fra altangang må den enkelte 
altangang maksimalt give adgang til 6 boliger.  

Etageantal
Bebyggelsen skal udføres fra 2-4 etage, med en variation i 
etagehøjden for de respektive blokke som vist på figur 27. 

Forskydninger
Altangange må kun udføres i 1. sals højde og skal udføres 
på tagflade af underliggende byggeri, der lokalt skal ud-
føres fremskudt i forhold til den øvrige bygningskrop, som 
vist i princip på figur 28.   

Figur 27. Variation af etagehøjderog
princip forplacering af altangange
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Tag
Tagfladen af den individuelle blok skal fremstå som ét sam-
menhængende saddeltag. 

Saddeltagene skal orienteres således at tagrygninger 
ligger vinkelret på byggeriets længderetning, som vist i 
princip på figur 28.  Hældningen på saddeltage skal være 
mellem 10 og 45 grader. 

Skure og mindre bygninger
Skure og mindre bygninger må udføres i en etage med en 
maksimal højde på 2,5 meter, og må ikke udføres mellem 
byggefelter og 
- vejen A-A 
- stien a-a¹ (det lokale stræde)

6.4 Delområde 3
Indenfor delområde 3 må der opføres op til 8.600 etagemeter. 

Bebyggelsen skal opføres i op til 3 etager indenfor byggefelt, 
som vist i princip på kortbilag 4. 

Mod vest må facaden være op til 9 meter og mod øst op til 
10 m. Elevator- og trappetårne må være op til 13 m høje. 
Der skal sikres adgang til de rekreative anlæg med et trap-
peanlæg udvendigt på bygningen. 

Herudover må der ikke etableres byggeri indenfor området. 

6.5 Delområde 4
Indenfor delområde 4 må der ikke opføres bebyggelse.

Figur 28. Variation af etagehøjder og 
princip forplacering af altangange 

bolig stueplan

adgang
sideliggende bygning

= primær adgang

Saddeltag
 

Altangang på 
lokalt fremskudt 
del af bygnings-
krop (inkl. trapper)

’det lokale stræde’

Vejen A - A

    regnvands kanalen

Rabalderstr
æde

= Altangang

4

2 og 3

 2 og3

 2 og 3 2 - 3

2 og 3

Fælleshus i stueplan
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§ 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN
7.1 Facader
Indenfor lokalplanområdet skal facader som hovedprincip 
fremstå i naturmaterialer såsom tegl, naturskifer, sten, 
træ, metal samt profileret fibercement, beton, zink og/eller 
glas. Plasticmaterialer er ikke tilladt. 

Område 1a
Facadematerialer 
Bebyggelsen skal fremstå med markante vertikale skift i 
sit facadeudtryk, så der opstår min. 15 forskellige partier, 
som vist i eksempel på figur 29. Partierne skal tilsammen 
repræsentere minimum 5 forskellige facadeudtryk. 

Som primært facademateriale skal for hvert parti af faca-
den anvendes et af følgende materialer: 

- mursten i en lys tone, mursten i en mørk tone, teglskaller, 
teglspån skifer eller anodiserede metalplader. 

Metal skal i farve og tone tydeligt adskille sig fra metalfaca-
der på Rockmuseet Ragnarock. Se figur 30. 

Det samme primære facademateriale må anvendes op til 4 
gange. 

Samme materiale skal anvendes på både de indre og ydre 
facader. Opdelingen skal som princip følge de vertikale 
lejlighedsskel. 

Facader skal detaljeres ved enten (-som vist i princip på 
figur 31): 

- brug af træ, der skal fremstår i sin naturlige farve, som 
sekundært facademateriale 
- partier indrammet af dybe stålkanter
- en alternativ anvendelse af det primære facademateriale. 

Figur 31. Eksempler på detaljering af 
facade med hh.v træ, partier med stål-
kanter og ved en alternativ anvendelse 
af det primære facademateriale (her 
mursten). 

Figur 29. Facadeudsnit - facade mod syd. Eksempel på opdeling af facader i partier med hvert sit facadeudtryk

FREKVENSEN // SYDFACADE 1:200

SVANEN DEVELOPMENT A/S - GINNERUPARKITEKTER A/S DER TAGES FORBEHOLD FOR MINDRE JUSTERINGER I DEN VIDERE PROCES, HVOR  PROJEKTET  DETALJERES YDERLIGERE
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Figur. 30. Rockmuseet Ragnarock

FREKVENSEN // SYDFACADE 1:200
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Undtaget herfra er facader med metalplader. 

Undtaget fra ovenstående bestemmelser er stueetager, der 
er forbeholdt publikumsorienterede formål. 

Stueetager til publikumsorienterede formål
Stueetager med mulighed for publikumsorienterede formål 
med omfang og placering, som vist i princip på kortbilag 4, 
skal udføres minimum 4 meter høje til underkant af dæk. 

Minimum 70% af facader i stueplan skal udføres med klart 
glas og må ikke blændes. 

Vinduer, døre og porte
Der må ikke anvendes plastikvinduer og -døre.

Der skal som minimum anvendes vinduer og døre i 5 for-
skellige varianter, der adskiller sig tydeligt fra hinanden 
med hensyn til anvendelsen af farver, materialer og/ eller 
design.  

Vinduer og døre  skal indenfor partier med samme primære 
facademateriale udføres ens med hensyn til farver, mate-
rialer og design.  

Vinduernes placering skal for minimum 75% af facadeparti-
erne fremstå med tilfældige placeringer med det formål at 
bryde facadernes rytme.

Portåbninger, som vist på kortbilag 4, og åbninger mellem 
byggefelter skal sikre fri adgang til til det indre gårdrum, 
og må på ingen måde aflukkes. 

Altaner og altangange 
Altaner på de ydre facader skal fremstå i 3 forskellige vari-
anter, der adskiller sig tydeligt fra hinanden med hensyn til 
både materialer og design.  

Det primære facademateriale skal 
variere mellem mursten i en lys 
tone, mursten i en mørk tone, tegl-
skaller, teglspån, skifer og anodi-
serede metalplader. 
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Altaner på de ydre facader skal indenfor partier med 
samme primære facademateriale udføres ens med hensyn 
til materialer og design.  
Altangange orienteret mod syd, øst og vest skal etableres 
med udeliggede altaner. 

Altangange skal udføres med partier med vertikale træla-
meller i et omfang og med en fordeling på facaden, så de 
fremstår som en integreret og markant del af bebyggelsen 
mod det indre gårdrum og som illustreret i eksempel på 
figur 32.   

Trappetårne til altangange skal begrønnes med dertil eg-
nede klatreplanter, som illustreret i eksempel på figur 32.  

Tage og tagterrasser 
Tage med hældning skal fremstå uden udhæng og i natur-
materialer såsom tegl, naturskifer, træ og zink. 

Anlæg til solenergi på tage med hældning skal udføres som 
en fuldt integreret del af tagpladen. Anlæg til solenergi på 
flade tage skal udføres så de fremstår skjult fra terræn. 

Eventuelle ovenlys skal fremstå som en integreret del af 
tagfladen. 

Fælleshus
Fælleshuset, skal hovedsageligt fremstå i glas og/eller i 
et andet transparent materiale. Udsugningsanlæg i for-
bindelse med restaurationer, caféer og forretninger med 
køkkenaktiviteter skal have et afkast frit over tag. Skakte, 
skorstene og lignende til dette formål skal integreres i de 
pågældende bygninger.

FREKVENSEN // ALTANGANGSPRINCIP - ORIENTERET MOD NORD

SVANEN DEVELOPMENT A/S - GINNERUPARKITEKTER A/S DER TAGES FORBEHOLD FOR MINDRE JUSTERINGER

Fælles tagterrasse

Figur 32. Princip  trælameller på altangange og begrønnnig af trappetårne. 

trælameller

begrønnning 
af trappetårn
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Område 1b
Facadematerialer 
Bebyggelsen skal fremstå som en kombination af to tyde-
ligt forskellige facadeprincipper, som vist på figur 33. 

Facadeprincip 1, skal udføres som en kombination af glas 
og lukkede partier, med en tydelig markering af etagedæk 
og tagkant.

Glas og lukkede partier skal udføres med forskellige bred-
der og placering med en variation, hyppighed og fordeling, 
som vist i princip på figur 34. 

Lukkede partier skal udføres i beton. Ca. 1/5 af lukkede 
partier skal udføres skrånende i forhold til det primære 
facadeplan, som vist i eksempel på figur 35. Hovedparten af 
de lukkede partier på bygningens nordvestlige hjørne skal 
fremstå med grafik.

Etagedæk skal udføres i et materiale og med en detaljering 
som tydeligt adskiller sig herfra.  

Facadeprincip 2, skal udføres som rene glasfacader med 
klart glas, og med en visuel nedtoning af etageadskillelser.  

Stueetage og kantzone
Kantzoner mod Rabalderstræde (jfr. § 8.3) skal udføres mi-
nimum 4 meter høje til underkant af dæk. Facader i stue-
plan skal udføres med klart glas og må ikke blændes. 

Vinduer, døre og porte
Vindues- og dørrammer skal fremstå i aluminium. Gående 
partier kan udføres i træ. 

Vinduer og døre må ikke være småsprossede.

Del af kantzone mod 
Rabalderstræde

= primær indgang 

6

5
4

4

3

R
abalderstræ

de

R
abalderstræ

de

vejen C
¹-C

²

Rabalderstr
æde

Vejen C¹ - C
²

Rabalderstr
æde

Vejen C¹ - C
²

Rabalderstr
æde

Vejen C¹ - C
²

Princip 1
Princip 2

Figur 33. Variation, hyppighed og forde-
ling af vertikale og horisontale spring i 
facadeplan. 

Figur 34. Facadeprincip 1. 

Mulig udformning af byggeri indenfor område 1b. Set fra 
Rabalderstræde

1/ Element mellem vinduespartier 
udført skrånende betonside, i forhold 
til det primære facadeplan. 

(1) (2)(2)

2/ Element mellem vinduespartier 
med udført plant, i forhold til det 
primære facadeplan. 
Figur 35. Facadeprincip 1. 
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Altaner
Der må ikke udføres altaner. 

Tage og tagterrasser 
Anlæg til solenergi skal udføres så de fremstår skjult fra 
terræn. 

Tagflader der ikke indrettes til ophold skal fremstå med 
mos-sedum. Undtaget herfra er den øverste tagflade. 

Område 1c
Facadematerialer 
Bebyggelsen skal fremstå med lys beton, som det primære 
facademateriale og anodiseret metal i en gylden farve som 
sekundært facademateriale, som illustreret i eksempel på 
figur 36. 

Beton skal udføres med 3 forskellige overflader, som fx. 
glat, riflet vandret, riflet lodret, med en variation og forde-
ling som vist i princip på figur 36. 

Metal skal i farve og tone tydeligt adskille sig fra metalfaca-
der på Rockmuseet Ragnarock. Se figur 37. 

Metal skal som hovedprincip anvendes på facader følgende 
steder (-som vist på figur 38): 

- Hvor der sker en tilbagetrækning på 2 øverste etager 
- Ved indeliggende altaner
- På udeliggende altaner
- I stueplan med publikumsorienterede formål, se omfang  
  kortbilag 4. 

For tilbagetrukne dele af facaden, som skal udføres med 
metal gælder, at også underside af det overliggende byg-
geri skal udføres med metalplader. 

Sekundært facademateriale
/ Gyldne metalplader

Trappetårn/ 
Glas

Partier med træ

Primært facademateriale 
/ Beton

faCade

SyD facaDE Mål	1:200

faCadeopstalt

Mål	1:200 10ARKITEMA	ARCHITECTSFigur. 36. Facadeudsnit. Anvendelse af materialer og variation. 

Figur 37. Rockmuseet Ragnarock. 
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I stueplan på ydre facader orienteret mod syd, øst og nord, 
skal partier med ubehandlet træ indgå som en væsentlig 
del af facaden. Se figur 36. 

Trappetårne skal fremstå i glas.   

Stueetager til publikumsorienterede formål
Stueetager med publikumsorienterede formål med omfang 
og placering, som vist i princip på kortbilag 4, skal udføres 
minimum 4 meter høje til underkant af dæk. 

Minimum 70% af facader i stueplan skal udføres med klart 
glas og må ikke blændes. 

Vinduer, døre og porte
Vinduesrammer og dørrammer skal fremstå som naturligt 
træ og/ eller aluminium. Vinduer og døre må ikke være 
småsprossede.

Vinduer skal have en varieret og forskudt placering i faca-
den, som vist i eksempel på figur 36. 

Portåbninger, som vist på kortbilag 4,  og åbninger mellem 
byggefelter skal sikre fri adgang til det indre gårdrum og 
må på ingen måde aflukkes. 

Altaner
Altaner skal udføres som både udeliggende og indeliggen-
de, som vist i princip på figur 38. Altaner for flere boliger 
må ikke være sammenbyggede. 

Udeliggende altaner skal udføres sådan, at metal indgår 
som en væsenligt og visuelt tydelig del af værnet, som vist i 
eksempler på figur 39.  

Udeliggende altaner skal have en varierende og forskudt 
placering i facaden, som vist i eksempel på figur 36. 

OmråDEt 9ARKITEMA ARCHITECTS

Tilbagetruket etage

Figur 38. Princip for anvendelse af metal-
beklædning

Figur 39. Udeliggende altanter 

Indeliggende altan

Udeliggende altan

Stueplan med 
publimumsorienterede 
formål
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Altaner på nordøst, sydøst og sydvest hjørne skal som ho-
vedprincip udføres som indeliggende. Indeliggende altaner 
skal som hovedprincip udføres med værn i beton, så værnet 
fremstår som en del af facaden. 

Tage og tagterrasser 
Anlæg til solenergi skal udføres så de fremstår skjult fra 
terræn. 

Eventuelle ovenlys skal fremstå som en integreret del af 
tagfladen. 

Område 1d
Udførelse af facadebeklædning skal ske med udgangspunkt 
i de bevarede betonkonstruktioner fra Hal 1 og på en måde, 
som tydeligt fremhæver disse.  

Facadebeklædning skal enten placeres imellem eksiste-
rende søjler og dragere eller etableres som en transparent 
skærm.

Område 2.a og 2.b
Materialer 
Bebyggelsen skal som helhed fremstå med et ensartet 
udtryk. 

De enkelte bygninger skal fremstå med  skift i materialer 
og farver på en måde, så bebyggelsens ydre fremstår som 
et patchwork af materialer, som illustreret i princip på figur 
40.  

Facader skal fremstå med minimum være 4 dominerende 
facadematerialer. Som facadematerialer kan der anvendes 
cortenstål, profileret beton, skifer, forskellige metaltyper, 
træ og plader af fibercement. Se figur 41.  

Facadematerialer skal fremstå i deres naturlige farver 
og materialitet. Dog må 10 % af det samlede facadeareal 

facadeskitse 1:100
facade mod strædet

21.marts.2018 -indfaldet 6a-6b
eco-village, casa, tegnestuen vandkunsten

Skitse: eksempel på facadematerialer og -udtryk

Figur 40. Facadeudsnit - facade mod syd. 
Eksempel på opdeling af facader i partier med hvert sit facadeudtryk

Figur 41.  Facadematerialer
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fremstå malet og/eller på anden vis fremstå overfladebe-
handlet.

Vinduer og døre
Vinduesrammer og dørrammer skal fremstå i naturligt træ 
og/eller aluminium. Gående rammer skal fremstå i naturtræ. 

Vinduer og døre må ikke være småsprossede. 

Altaner
Altaner må maksimalt sammenbygges for 2 boliger. 

Fælleshus
Fælleshus skal som hovedprincip fremstå med facader i 
materialer som det øvrige byggeri, men må gerne skille sig 
ud. 

Fælleshusets facader mod stien a¹-a² og vejen B¹-B² skal 
fremstå med åbne facader, i form af bl.a. store vindues- og/
eller dørpartier, således at de fremstår åbne, og der skabes 
indblik til de aktiviteter, der foregår i huset. 

Skure og mindre bygninger
Skure og mindre bygninger skal som hovedprincip fremstå 
med facader i materialer, som det øvrige byggeri.  

Tage og tagterrasser 
Tage må ikke have udhæng. 

Tage med hældning skal fremstå uden udhæng og i natur-
materialer såsom tegl, naturskifer, træ, tagpap og zink. 

Tagflader, der opstår som resultat af forskydninger i fa-
caden og ikke anvendes til tagterrasse, skal udføres som 
grønt mos-sedum tag. 

Anlæg til solenergi på tage med hældning skal udføres som 
en fuldt integreret del af tagpladen. Anlæg til solenergi på 
flade tage skal udføres så de fremstår skjult fra terræn. 

Figur 40. Facadeudsnit - facade mod syd. 
Eksempel på opdeling af facader i partier med hvert sit facadeudtryk
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Område 2c og 2.d
Materialer 
Bebyggelsen skal som helhed fremstå med et ensartet 
udtryk. 

Facader i stueplan skal fremstå med sorte eller mørke ho-
risontalt orienterede plader som det primære facademate-
riale. Pladerne skal fremstå med ensartede overflader som 
eksempelvis plader af fibercement. Se figur 43. 

Facader over stueetagen skal fremstå i en sortmalet verti-
kalt orienteret træbeklædning. Se figur 44. Træbeklædnin-
gen må også anvendes på mindre dele af facader i stueplan.  

Som et dekorativt og særegent element for byggeriet, skal 
alle facader i stueetagen have felter, der med hensyn til 
materialitet og stoflighed tydeligt skiller sig ud fra den 
øvrige facade. Felterne må gerne være iøjnefaldende, men 
må ikke fremstå med unaturlige farver. 

Felterne skal optræde i minimum 4 varianter og fordeles på 
facaden som vist i princip på figur X. Her kan som ex bru-
ges materialer som genbrugsmursten og - tegl, metalflet 
og spirorør. Se figur 45. 

Vinduer og døre
Vinduesrammer og dørrammer skal fremstå som naturligt 
træ og/eller aluminium. Dog skal gående rammer fremstå 
i naturtræ. Vinduer og døre må ikke være sprossede. Døre 
skal fremstå sorte.

Vinduer, der er placeret over etager med indgange til boli-
ger, skal variere i størrelse og de skal placeres i varierende 
højde, så der opnås et dynamisk facadeudtryk, som vist i 
eksempel på figur 42. 

Figur 42. Facadeopstalt

Sortmalet træ

Sort pladebeklædning

Felter med dekorativt og 
særegent udtryk

Figur 43. Sort fibercement pladebe-
klædning med en ensartet overflade. 

Figur 44. Sortmalet vertikalt 
orienteret træbeklædning.
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Indenfor byggefelt 2c skal facader i stueplan mod stien a1-
a2 fremstå med åbne facader, i form af bl.a. store vindues- 
og/eller dørpartier.

Altaner
Altaner må maksimalt sammenbygges for 2 boliger. 

Tage, kviste og tagterrasser 
Tage skal have et udhæng på 50-80 cm.

Tagflader skal fremstå med enten
- tagpap
- grønt mos-sedum tag

Anlæg til solenergi skal udføres som en fuldt integreret del 
af tagpladen. 

Eventuelle ovenlys skal fremstå som en integreret del af 
tagfladen. 

Skure og mindre bygninger
Skure og mindre bygninger skal fremstå i sort pladebe-
klædning eller sortmalet træ.  

Område 3a
Materialer og anvendelse 
Bebyggelse (P-huset) skal udføres med en facadebeklæd-
ning, der sikrer at: 

- Bygningen får et sammenhængende helhedsudtryk og 

- Der skabes variation mellem åbne og lukkede partier på 
hver enkelt facade. 

Variationen skal sikre, at de åbne partier giver mulighed for 
ventilation igennem facaden og får bygningen til at fremstå 
levende med synlige aktiviteter, imens de lukkede partier 
skærmer boliger mod støj- og lysgener. 

Figur 45.  Genbrugsmursten og - 
tegl, metalflet og spirorør.
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For at opbløde bygningens hårdhed og store volumen skal 
dele af facaderne begrønnes med fx slyngplanter eller 
grønne vægge/ vækstmedier. 

Anlæg til rekreativ brug skal etableres således, at de kan 
aflæses i bygningens facade og bidrager til bygningens 
fremtoning. 

Tage
Taget skal fremstå som fladt. Minimum 90 % af tagfladen 
skal fremstå som grønt tag og/eller indrettes til ophold. 

Såfremt, der etableres anlæg til solenergi, må taget frem-
stå med tagpap - det gælder alene for de tagarealer, som 
disse anlæg etableres på.

7.2 Teknik 
Udsugningsanlæg i forbindelse med restaurationer, caféer
og forretninger med køkkenaktiviteter skal have et afkast
frit over tag. Skakte, skorstene og lignende til dette formål
skal integreres i de pågældende bygninger.

7.3 Facadeskiltning  
Facadeskiltningens størrelse skal tilpasses bygningens 
arkitektur og underordne sig facaden. 

Skilte må kun placeres over butiks- og udstillingsvinduer 
i stueetagen eller i tilknytning til indgangsdør. Skilte skal 
holdes under etageadskillelsen mellem stueetage og 1 sal. 

Facadeskiltning for den enkelte virksomhed kan udføres 
som en af følgende løsninger: 

- Pladeskilte med et maksimalt areal på 0,5 m² 

- Løse eller påmalede bogstaver, som i størrelsen tilpasses 
facaden. Se figur 46

Figur 46. Eksempel på facadeskiltning med enkeltstående 
bogstaver fra Aaben Dans på Musicon

NOTE: Se § 8.8 for skilte på terræn
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7.4 Udhængsskilte og facadeflag
Der må kun opføres ét udhængsskilt pr. forretning el-
ler virksomhed. Udhængsskiltets størrelse skal tilpasses 
omgivelserne og må ikke overstige 1,5 m2. Udhængsskiltet 
skal placeres med en frihøjde på minimum 2,8 meter over 
terræn. Skiltet monteres under 1. sals vinduer eller anden 
form for etageadskillelse. Udhængsskiltet må maksimalt 
række 1,5 meter ud fra bygningen. 

Facadeflag må være op til 1 m2.  Det må maksimalt række 
1,5 meter ud fra bygningen og skal placeres med en fri-
højde på minimum 2,8 meter over terræn. Facadeflag må 
sættes op indenfor normal åbningstid og i forbindelse med 
tidsbegrænsede events. 

7.5 Skiltning og reklamering ved liberalt erhverv
Ved liberalt erhverv (erhverv i egen bolig) må der opsættes 
et skilt pr. virksomhed. Der må kun skiltes med navn, logo 
og kontaktinformation, og skiltet må kun opsættes på væg/
mur i forbindelse med hovedindgangen til virksomheden. 
Størrelsen på skiltet må maks. være 20 x 40 cm. For øvrigt 
erhverv gælder det, at der kun må opsættes skilte på faca-
den mod Rabalderstræde, jf. § 7.11.

7.6 Foranstaltninger til gasafværge 
Eventuelt påkrævede foranstaltninger til gasafværge under 
bygninger skal ske ved en nedsænket løsning, hvor frirum 
til udluftning etable res under terræn, som vist i princip på 
figur 47. 

Frirum til udluftning skal overdækkes med en rist eller 
lignende, der skal ligge plant med terræn.

maks. højde 1.4 m. 

facade

boliger

privat have

levende grønt hegn

levende grønt hegn
(alternativt støjskærm)

hegn, transperant
maks. højde 1.4 m.
maks dybde 1 m.   

facade

Skovkrydset RabalderparkenLandskabsstrøget

kantzone

Skovkrydset Rabalderparken

2,5 - 3,5 meter

facadebyggelinie

=  Facademateriale som 
    boligbebyggelse

rist
frirum til 
udluftning

bygning 7 meter

pullert

7 meter mast

pullert

mos-sedum
min. 1/3 

tagterrasse
maks. 1/3

tagterrasse

trappehus

trappehus

maks. 5 m²

maks. 2.6 meter
maks. 2.6 meter

maks. 2.6 meter

maks. bygnings-
højde

Figur 47. Frirum til udluftning for 
gas skal etableres under terræn.
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§ 8 UBEBYGGEDE AREALER OG TERRÆN
8.1 Fælles friarealer
Område 1a og 1c
Gårdrum i de respektive byggefelter skal primært anvendes 
som fælles friarealer og kan supplerende etableres som 
fælles tagterrasser.

Område 1b 
Kantzoner, som vist på kortbilag 4, samt tagterrasser skal 
primært anvendes som fælles friarealer.  

Område 2a, 2b, 2c og 2d
Arealer mellem byggefelter og arealer langs regnvands-
kanalen i delområde 2 skal primært anvendes som fælles 
friarealer. 

8.2 Udendørs opholdsarealer, omfang
Der skal til hver bolig etableres et privat udendørs opholds-
areal i form af en altan, tagterrasse eller privat have. 

Der skal til ny bebyggelse sikres adgang til udendørs op-
holdsarealer indenfor de respektive områder, som vist på 
kortbilag 4, svarende til: 

På grunde med maksimal bebyggelsesprocent på 60:
- For boliger skal opholdsarealet udgøre mindst 100 % af 
bygningens etageareal

- For ungdomsboliger, hoteller o.l. skal opholdsarealet 
udgøre mindst 50 % af bygningernes etageareal

- For erhverv, offentlige bygninger o.l. skal opholdsarealet 
udgøre mindst 15 % af bygningernes etageareal.

På grunde med maksimal bebyggelsesprocent på mellem 
60 og 110:
- For boliger skal opholdsarealet udgøre mindst 50 % af 

NOTE: Med ungdomsboliger menes 
en bolig omfattet af Lov om støttede 
private ungdomsboliger. 
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bygningens etageareal

- For ungdomsboliger, hoteller o.l. skal opholdsarealet 
udgøre mindst 25 % af bygningernes etageareal

- For erhverv, offentlige bygninger o.l. skal opholdsarealet 
udgøre mindst 10 % af bygningernes etageareal.

På grunde med bebyggelsesprocent over 110:
- For boliger skal opholdsarealet udgøre mindst 30 % af 
bygningens etageareal

- For ungdomsboliger, hoteller o.l. skal opholdsarealet 
udgøre mindst 15 % af bygningernes etageareal

- For erhverv, offentlige bygninger o.l. skal opholdsarealet 
udgøre mindst 5 % af bygningernes etageareal.

8.3 Kantzoner 
Lokalplanen fastlægger kantzoner som vist på kortbilag 4. 

Kantzonerne skal bearbejdes, så de skaber mulighed for 
ophold og udformes med materialer og farver, der er i 
overensstemmelse med de tilstødende veje og byrum. Se 
§5.15 - §5.17. 

Der må ikke etableres hegn omkring kantzonerne. I de 
brede private kantzoner kan der etableres afskærmning i 
form af:

- Hegn omkring et mindre opholdsareal indenfor kantzonen 
fx omkring en terrasse. Hegning kan kun etableres i form af 
værn i lighed med bebyggelsens altaner og må maksimalt 
have en højde på 1,1 meter. 

- Træer, buske og bede.
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Kantzone mod Rabalderstræde
Kantzone mod Rabalderstræde skal udformes med en ur-
ban og offentlig karakter og fremtræde sammenhængende 
med de tilstødende offentlige arealer. 

Zonen skal tilgodese behovet for midlertidige og varierede 
aktiviteter som f.eks. udeservering, løs møblering og vare-
udstilling. 

Zonen skal friholdes for fast inventar, men kan partielt 
indrettes til cykelparkering til de publikumsorienterede 
funktioner.

Brede private kantzoner
Brede private kantzoner udlægges vejledende i minimum 
1,5 meters bredde og skal fremtræde som en kombination 
af befæstede flader og beplantning - herunder fx små ter-
rasser eller forhaver, som formidler overgangen mellem 
den private sfære ved boligen og det tilstødende offentlige 
byrum. 

Zonens udformning skal enten i sig selv fungere som møb-
lering med siddemuligheder for minimum 2 personer eller 
være forberedt til løs møblering.

Zonen kan partielt indrettes til cykelparkering.

Smalle private kantzoner 
Smalle kantzoner udlægges i minimum 0,5 meters bredde 
og skal fremtræde som befæstede flader og/ eller beplant-
ning, som formidler overgangen mellem den private sfære 
ved boligen og det tilstødende offentlige byrum.

 Zonens udformning skal enten i sig selv fungere som sid-
demulighed for minimum 1 person eller være forberedt til 
løs møblering.

Kantzone mod Rabalderstræde. Eksempler på kantzoner med en urban 
og offentlig karakter, der fremtræde sammenhængende med de tilstø-
dende offentlige arealer. 

Brede private kantzoner. Eksempler
på kantzoner med små forhaver. 

Smalle private kantzoner. Eksempel 
på kantzoner med løs møblering og 
indrettet med mulighed for ophold. 
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8.3 Terræn
Terrænet fastlægges jf. kortbilag 6.

8.4 Regnvandshåndtering, afledning/ tilbagehold
Lokalplanområdet er planlagt separatkloakeret, og derfor 
skal spildevand og regnvand separeres før tilslutning til det 
offentlige spildevandsanlæg. 

Alt overfladevand skal for det samlede lokalplanområde 
håndteres lokalt, og må altså ikke ledes til kloak. Max. 80 
% af regnvandet indenfor lokalplanområdet kan afledes 
direkte fra lokalplanområdet til Rabalderparken via regn-
vandskanalen. De resterende min. 20 % skal forsinkes og/
eller tilbageholdes. 

Lokalplanområdet er inddelt i mindre områder, for hvilke 
en lokal afledningskoefficient er angivet, jf. kortbilag 7. 

For område 1a og 2ab gælder, at afledningskoefficienten 
kan ændres således, at:

- 2ab tilbageholder mere regnvand (op til 80%, dvs. ny for-
deling på 20/80) og 

- 1a afleder mere regnvand (op til 90%, dvs. ny fordeling på 
90/10). 

8.5 Regnvandshåndtering, udformning
Regnvand skal afledes til fælles regnvandsanlæg i overens-
stemmelse med afledningsretninger til regnvandsrender og 
-rør med placering, som vist i princip på kortbilag 7. 

Regnvandsrender, regnvandsbede og andre LAR-anlæg (in-
klusive tilløb) skal generelt udformes som åbne render og 
på måder, så de bidrager til arealernes rekreative kvalitet. 

NOTE: Ændringen forudsætter, at 
ejer af hhv. 1a og 2ab kan doku-
mentere en intern aftale herom. 



Bestemmelser

58

Render kan i mindre omfang overdækkes af hensyn til at 
sikre tilgængelighed.

Afledning af regnvand fra p-hus i område 3a kan ske via 
rørledning til eksisterende regnvandskanal.  

8.6 Beplantning
Beplantning i friarealer, område 1a og 1c
Gårdrum skal beplantes med min. 6 grønne plantninger 
enten som træer, der kan opnå højde på min. 15 m, eller 
som slyngplanter på facader, der kan opnå et volumen på 
min. 30 m2. 

Hver plantning skal have en vækstzone, der er 25 m2 og 0,5 
meter dyb.

I byggefelt 1a kan to af de grønne plantninger erstattes af 
beplantning i væksthus.

Beplantning i friarealer, område 2a, 2b, 2c og 2d
Langs hver side af kanalen skal der plantes min. 10 træer 
med blomstring og med en overvejende højde på >5 meter.

Se også § 5.11 for bestemmelser om beplantning langs 
stien b¹-b².

Delområde 3 
Indenfor delområde 3 skal der på jordvold etableres 
trærækker, som illustreret på figur 48. Trærækkerne skal 
enten bestå af smalle søjleformede træer i op til 15 meter 
eller mindre træer på op til 8 meter. Herudover kan der 
plantes rækker af buske.

8.7 Støjskærm og hegning
I delområde 2/3 skal der opsættes en støjskærm i op til 2 
meters højde, som princippet vist på figur 49. Støjskærmen 
må ikke fremstå som et hegn men skal begrønnes med 
dertil egnede klatreplanter.

Fig. 48. Placering af beplantning på 
eksisterende støjvold.

G103

G306

G8

G515

G505

G103

G306

G8

G505

Stenkrogen

G515/G102

Rabalder Parken, Musicon
Forslag til beplantning på terrænvold
21. november 2014.
Mål 1:500

Planteliste:
9 stk. Salix alba 'Saba'
9 stk. Populus canadensis 'Bachelieri'
9 stk. Populus nigra 'Italica'
9 stk. Populus tremula 'Erecta'
9 stk. Prunus avium
120 stk Malus sargentii, lette buske.
Alle træer plantes i str. 10-12 st.omk. TK. og
opbindes med 2 pæle pr. træ. med planteafstand på 4 m.
i rækkerne. der etableres vandingsposer og foretages i
denne aftale 10 x vanding og renholdelse.
Plantning i eks. muld men tilførelse af muldforbedring.

Figur 49. Placering af støjskærm 
skal sikre tilfredsstillende lydfor-
hold på udendørs opholdsarealer.
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Indenfor lokalplanområdet må der ikke opsættes hegn. Le-
vende hegn er tilladt i begrænset omfang i forbindelse med 
private haver indenfor delområde 2 samt i forbindelse med 
kantzoner jfr. § 8.3 

8.8 Skilte på terræn
På terræn må der skiltes med information, der er af almen 
interesse (ikke reklame). Disse skilte må være op til 2,5 
meter høje og 1,1 meter brede, og skal være tilpasset om-
givelserne i valg af materiale og design.

Øvrig skiltning på terræn kan ske lejlighedsvis - fx indenfor 
normal åbningstid og/eller i forbindelse med tidsbegræn-
sede events. ved brug af mobile skilte, som nemt kan flyttes

8.9 Renovation 
Der skal etableres affaldsstationer* med placering som vist 
på kortbilag 3. 

affaldsstationer udformes som et åbent byrum, som det er 
muligt at tage ophold på og at bevæge sig på tværs af bl.a. 
som del af det overordnede forløb af byrum på langs af 
kvarteret. 

Det skal sikres, at byrummet fremstår indbydende ved, at 
der som del af pladsen etableres beplantning og dele af af-
faldsbeholderne evt. nedgraves. 

Beholdere på terræn skal være afskærmet bag hegn eller 
mur f.eks. placeret i aflukket skur. Hegn/ mur skal ud-
formes, så det enten får en let og grøn karakter, eller er 
udført af genbrugsmaterialer. 

Bebyggelse kan opføres med højde på op til 4 meter med et 
fodaftryk på op til 9,5 x 13 meter. Eventuelle tagflader skal 
begrønnes med mos, sedum eller lign. 

*Med affaldsstation menes de 
pladser/bygninger, hvor affald og 
ting til genbrug fra alle husholdnin-
ger samles. Udover dette primære 
formål, indrettes affaldsstationerne 
og/ellers deres omgivelser, så de 
bliver naturlige mødesteder for 
områdets beboere. Fx kan affalds-
stationerne endvidere program-
meres med opholdsmuligheder og 
legeredskaber mv.
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I udformning af belægninger skal der tilstræbes en sam-
menhængende karakter med udførelsen af tilstødende veje 
og stier. 

Pladsen skal udformes, så der sikres mulighed for place-
ring og tømning af affaldsbeholdere og –containere i hen-
hold til gældende regulativer for henholdsvis husholdnin-
ger og erhverv i Roskilde Kommune.

8.10 Oplag
Lastbiler, campingvogne, uindregistrerede biler samt både 
må ikke opbevares på fælles eller private ubebyggede area-
ler.

§ 9 TEKNISKE ANLÆG 
9.1 Transformerstation
Eksisterende transformation i delområde 1 beliggende i sti 
a-a1 kan opretholdes og renoveres.

§ 10 MILJØ 
10.1 Trafikstøj 
Den primære støjpåvirkning kommer fra de ny veje A-A 
og B-B1. Alle boliger skal sikres adgang til støjskærmede 
opholdsarealer på altaner, tagterrasser eller på terræn. 
Dæmpning af støj på udendørs opholdsarealer skal pri-
mært ske ved at placere opholdsarealerne så de ligger 
skærmet af bygningerne. Der skal i mindre omfang opsæt-
tes støjafskærmning, dog uden at det får karakter af heg-
ning.

10.2 Støj i relation til varelevering
Varelevering til publikumsorienterede funktioner i stueeta-
ger langs Rabalderstræde skal ske fra Rabalderstræde.
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§ 11 GRUNDEJERFORENING 
For lokalplanområdet som helhed gælder, at:

• Der skal oprettes en fælles grundejerforening med 
medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokal-
planens område.

• Den fælles grundejerforening skal forestå drift, vedli-
geholdelse og fornyelse af private fællesveje, interne og 
rekreative stier, fælles friarealer samt render til afled-
ning af regnvand (jf. § 8.2 og 8.3) inden for lokalplanom-
rådet. 

• Grundejerforeningen oprettes af Roskilde Kommune i 
forbindelse med udstykning og salg af de første ejen-
domme i lokalplanområdet.

I forbindelse med udstykning skal der desuden indenfor 
lokalplanområdet oprettes 4 lokale grundejerforeninger 
med medlemspligt for samtlige ejere af grunde indenfor 
henholdsvis 1) byggefelt 1a, 2) byggefelterne 1b og 1c, 3) 
byggefelterne 2a-2b og 4) byggefelterne 2c og 2d.

Grundejerforeningerne skal, efter krav fra kommunen, 
optage medlemmer fra tilgrænsende områder, eller sam-
menslutte sig med en eller flere bestående grundejerfor-
eninger for tilgrænsende områder. 

De lokale grundejerforeninger skal forestå drift, vedligehol-
delse og fornyelse af anlæg, der ligger inden for de pågæl-
dende delområder, herunder fælles friarealer og stier.

Grundejerforeningerne skal oprettes senest, når halvdelen 
af boligerne i det pågældende delområde er taget i brug, og 
vedtægter og eventuelle senere ændringer skal godkendes 
af Byrådet.
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§ 12 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF 
BEBYGGELSE
Ny bebyggelse, eller ændret anvendelse af ubebyggede 
arealer, må ikke tages i brug uden Roskilde Kommunes 
tilladelse, før nedennævnte anlæg er udført for den del af 
området, som tages i brug: 

- Stier og parkering til cykler skal være anlagt, jf. § 5. 

- Private opholdsarealer skal være anlagt jf. § 8. 

- Tiltag i forhold til trafikstøj skal være etableret, jf. § 8.6. 

- Bebyggelsen skal være tilmeldt den gældende, kommu-
nale renovationsordning for beboelse. 

- Bebyggelsen skal være tilsluttet fjernvarme og offentligt 
spildevandsanlæg. 

- Der skal i nærområdet til bebyggelsen være etableret 
parkering svarende til 20 % af normen. Den resterende 
andel af bebyggelsens parkeringsbehov skal være etableret 
indenfor Musicon-bydelen, dvs. området til rammelokal-
plan 540.  Parkeringspladser kan være etableret i form af 
midlertidige pladser.

§ 13 AFLYSNINGER
13.1 Aflysninger af byplanvedtægt og lokalplan  
Inden for lokalplanområdet, som nævnt i § 2, aflyses lokal-
plan 540 delvist. Aflysningen omfatter følgende bestemmel-
ser: 
- § 3.4 vedr. ’Anvendelse’

- § 3.5 vedr. ’Anvendelse’
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- § 3.6 vedr. ’Anvendelse’

- § 4 Udstykning

- § 5.1 Adgangsveje’ for så vidt angår bredden på vej A-A.

- § 5.3 ’Stier’ for så vidt angår sti d-d.

- § 5.6 Etablering af parkering til biler.

- § 6.1, 6.2 og 6.3 Bebyggelsens omfang og placering.

- § 7.1, 7.2 og 7.3 Bebyggelsens ydre fremtræden.

- § 8.1 Terræn

- § 8.2 Regnvand

- § 8.4 Udendørs opholdsarealer.

- § 11 Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse.

13.2 Fortrængning af servitutter 
I henhold til planlovens § 15, stk. 2, nr. 16, aflyses følgende 
tilstandsservitutter:

Titel: Deklaration (Ret til øvelokale på forurenet jord.) 
Tinglyst: 27.09.2013-1004844388 
Omfattede ejendomme: Matr.nr. 9ac Vestermarken, Ros-
kilde Jorder.

Titel: Påtegning på dekl. lyst 30.9.1993 nr. 42503 Vedr. 12k, 
12 el (Forbud mod byggeri eller anden anvendelse end tid-
ligere, grundet forurening - Aflysning forudsætter at jorden 
frigøres fra jordforurening) 
Tinglyst: 17.12.1999-89256-18 
Omfattede ejendomme: Matr.nr. 12el og 12k, Vestermarken, 
Roskilde Jorder m.fl.
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§ 14 RETSVIRKNING 
Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af 
lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, 
ifølge planlovens § 18 kun udnyttes i overensstemmelse 
med planens bestemmelser. 

For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de 
almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byg-
geloven og planloven. 

Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, 
at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan 
fortsætte som hidtil og at lokalplanen ikke medfører krav 
om etablering af de bygninger og anlæg, som er indeholdt i 
planen. 

Lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag udgør 
planens juridiske grundlag og indberettes i plansystem.dk.

§ 15 VEDTAGELSESPÅTEGNING
 henhold til § 27 i Lov om Planlægning vedtages foranstå-
ende lokalplan endeligt.

Roskilde Byråd den 29. august 2018 

Joy Mogensen
Borgmester                                                   
   /
    Henrik Kolind
    Kommunaldirektør
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Kortbilag 1 - Eksisterende forhold
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Matrikelkort og delområder

Lokalplangrænse

Matrikelskel og matrikelnummer

Delområde 1.1

Delområde 1.2

Delområde 2

Delområde 3

Delområde 4  

Kortbilag 2 - Matrikelkort og delområder

4

Pulse
n

Pulsen

Pulsen

angen

elstrøget

Kø
ge

ve
j

Køgevej

Køgevej

Rampelyset

Rabalderstræ
de

Stenkrogen

Gartn

Køgevej

12

12bk

12dm

12

12bz

12ev

7000au

10in

10iq

ir

10il

11a
11f

11g

11i11k

12bs

12bx

12em

12k

174

9ac

9e

12ey

12ex

7000dt

12dn

12el

12dl

10iv

12bi

7000g

9ba

9bb
9ay

9au

9az

9b

9k
9k

9k

9ao

182

7000dx
11l

12es

9ad

Vestermarken, Roskilde JorderDelom-
råde 1.1

Delområde 1.2

Delområde 2
Delområde 3

Delområde 4

N

0 50 10025 150 meter

1ae



© SDFE, Roskilde Kommune

69

4

Pulse
n

Pulsen

Pulsen

angen

elstrøget

Kø
ge

ve
j

Køgevej

Køgevej

Rampelyset

Rabalderstræ
de

Stenkrogen

Gartn

Køgevej

12

12bk

12dm

12

12bz

12ev

7000au

10in

10iq

ir

10il

11a
11f

11g

11i11k

12bs

12bx

12em

12k

174

9ac

9e

12ey

12ex

7000dt

12dn

12el

12dl

10iv

12bi

7000g

9ba

9bb
9ay

9au

9az

9b

9k
9k

9k

9ao

182

7000dx
11l

12es

9ad

Vestermarken, Roskilde JorderDelom-
råde 1.1

Delområde 1.2

Delområde 2
Delområde 3

Delområde 4

N

0 50 10025 150 meter

1ae



70

Kortbilag 3 - Fremtidige forhold, Delområder

Matrikelkort

Lokalplangrænse
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Kortbilag 4 - Udstykning og byggefelter

Udstykning og byggefelter

Lokalplangrænse
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Udstykning og byggefelter

Lokalplangrænse

Fremtidige koter/ højdekurver

Kortbilag 5 - Koteplan
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Kortbilag 6 - Fremtidige forhold
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Forhold mellem direkte afledning/ forsinkelse og tilbage-
hold af regnvand.

Lokalplangrænse

Områder
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Kortbilag 7 - Afledning af overfladevand
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