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Musicons første parkeringshus opføres i bydelens øst-
ligste del i det nye kvarter Indfaldet.

Det visionære parkeringshus er skabt i samarbejde 
mellem arkitektvirksomheden Mangor & Nagel, MT Høj-
gaard Design & Engineering og Astron S.A.

Roskilde Kommune er bygherre, og p-huset ventes at 
stå færdigt i løbet af 2021.

Denne mappe indeholder information til dig, som bliver 
p-husets nabo og / eller fremtidige bruger. 

Den indeholder også information til dig, der har lyst til 
at være med til at påvirke udformningen af p-huset.

Da vi ikke kan holde et informationsmøde om byggeriet 
pga. Covid-19, har vi prøvet at samle informationer til 
dig i digital form. 

Denne mappe indeholder en digital præsentation af 
projektet, samt information om hvordan du har mulig-
hed for at påvirke projektet.

God læselyst!

1.1 BAGGRUND
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1.2. TEAM - hvem er vi?

BYGHERRE:
Roskilde Kommune
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

ENTREPRENØR:
MT Højgaard
(MT Højgaard Design & Engineering og Astron S.A. som 
rådgiver og leverandør af stålhuset. )

ARKITEKTER:
Mangor & Nagel Arkitekter
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P-hus Indfaldet skal bygges i bydelen Musicon, hvor kreati-
viteten er i højsædet. Derfor vil vi lade P-huset være multi-
funktionelt og indarbejde bæredygtighed som et gennem-
gående element. Det er både i tidens og i stedets ånd at 
parre funktionalitet med fysisk-kreative aktiviteter, som vi 
også har set det med fx Amager Bakke i forbindelse med 
kraftværket. 

Vores projekt har indarbejdet bæredygtigheden på mange 
væsentlige punkter. Det gælder valg af materialer, genbrug/
genanvendelse, svanemærket skurby, transportbehov, soci-
al bæredygtighed og relateret til Roskilde Kommunes fire
udpegede hovedmål blandt FN’s 17 verdensmål. 

Vores vision er at skabe et hus, der på en gang er 
iøjnefaldende og tilpasset de kreative omgivelser. Et 
hus i bevægelse hvor liv og aktiviteter kan udspille sig 
i nye omgivelser, der giver hel ny betydning til begrebet 
P-hus.

Vi har skabt en bygning med facader i bevægelse på flere 
måder: Dels med store indkig til mennesker i gang med 
fysisk aktivitet som parkour eller crossfit, dels dækket af 
grønne planter i rombeformede forløb, der med tiden vok-
ser op over tagniveau i en livlig pantomime af forskellige 
arter.

Om dagen står der biler i bygningen, om aftenen puster 
Roskildes børn, ungdom og voksne en helt anden form for 
liv i P-pladserne, der bruges til boldbaner og anden leg. Et 
liv der udvider Musicons muligheder for kreativitet og
aktivitet. 

Genbrug af overskårede containere giver facaden så meget 
street credit, at det bare venter på at blive indtaget af aktive 
og kreative mennesker - parkourfolk, streetbikere, skatere 
samt alle med appetit på livet i den aktive zone - velkom-
men til INDFALDET.

”Musicon er en bydel, hvor vi tænker ud af boksen. Her skaber 
Roskilde Kommune unikke løsninger sammen med både store 
udviklere og lokale ildsjæle. Som en del af Musicons nye kvar-
ter, Indfaldet, får vi nu en visuelt indbydende løsning til parke-
ring, samtidig med at bydelen får endnu flere attraktive rammer 
for leg, bevægelse og fællesskaber. Tilmed i en bygning, hvor vi 
både anvender dele fra tidligere byggerier i området og forbere-
der for genanvendelse i fremtiden ved at lade huset gå ind i en 
virtuel materialebank på Musicon” 

 - Borgmester Tomas Breddam

1.3. P-HUSET INDFALDET - VISION
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1.4 ARKITEKTONISK HOVEDIDÉ
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1.4 ARKITEKTONISK HOVEDIDÉ

Ankomstfacaden 
- en skitse af p-huset fra syd med de afskårne containere og den skulpturale ankomsttrappe 



P-HUS INDFALDET 8

1.4 ARKITEKTONISK HOVEDIDÉ

STEDETS ÅND
Musicon dyrker kunst, kultur, fællesskab og kreativitet. Det 
er en ny bydel for kunstnere, designere, musikere, krea-
tive virksomheder og andre med behov for utraditionelle 
rammer. Det er ud fra disse rammer, at vi har skabt et 
multifunktionelt P-hus kaldet Indfaldet, som trækker på det 
”DNA-spor”, som Musicon udstråler og bidrager med.

Det nye parkeringshus placeres i det østlige område af Mu-
sicon som en del af det nye bysamfund Indfaldet. 

P-huset opføres på et åbent areal, som i dag er grusbelagt. 
Grunden har tidligere været benyttet til grusgrav og senere 
losseplads. 

Placeringen kobler sig via optakten til hovedaksen ”Rabal-
derstrædet”, som løber videre ud i Musicon Stien og videre 
til Roskilde centrum. 

Det omgivende terræn og bakkelandskab fordrer, at P-hu-
set udformes som et splitlevel system for optimal udnyttelse 
med to etager på terræn og parkering på tag. 

Byggefeltet afgrænses mod nordøst af Vestermarken med 
egen vejadgang fra Stenkrogen og mod syd og vest af hhv. 
Rabalderparken og Eco-Village. 
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ANKOMST
Hovedideen er at skabe et enkelt og overskueligt parke-
ringshus, hvor ankomsten mod syd sætter en stemning i 
bevægelse og bidrager til at forstærke den indre forståelse. 

Ankomsten til det nye parkeringshus er lidt ud over det 
sædvanlige. Vejadgangen er anlagt og forberedt til indkør-
sel i venstre side af facaden mod syd. Allerede på vej op til 
P-huset begynder underbevidstheden at arbejde med, at 
denne bygning er mere end et parkeringshus. 

Det hele sættes i bevægelse af den skulpturelle trappe, 
som forbinder alle niveauer i ”indskydelsen”. De rå contai-
nere har et opløst udtryk - der vil være aktiviteter i form af 
mennesker i bevægelse i de åbne containerkasser. 

Der arbejdes med en Street Cave i stueniveau for street-
bikere og skatere. Det vil summe af liv i par- kouretagen, 
og på toppen af ”Indskydelsen” vil folk fra hele boligbebyg-
gelsen have mulighed for via en direkte udvendig trappe 
fra vest at dyrke taghaven, med alt hvad det indebærer af 
hygge og afslapning.

Som bilist vil man registrere, at denne bygning kan mere 
end bare at parkere sin bil. 

Ved indkørslen til P-huset placeres et dynamisk skiltnings-
system, der viser, hvor mange ledige pladser der er på de 
enkelte etager. 

Den primære udgang fra P-huset vil ske fra den vestlige 
flugtvejstrappe mod Eco-Village. Men der bliver også mulig-
hed for udgang via den centrale trappe/elevatorkerne, som 
ligeledes forbinder alle etager.

Rendering af ankomstfacade - indskydelsen med street cave i stueetagen og tagterrasse på øverste etage

1.4 ARKITEKTONISK HOVEDIDÉ
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1. BOKSEN

P-huset har en grundform
som en retangulær boks, der lægger sig 
ind på grunden med de afgrænsninger og 
afstande, som er  beskrevet i konkurrence-
programmet.
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2. STÅLKONSTRUKTION

P-huset og ”Indskydelsen” opføres som et 
stålråhus med bærende bjælker og søjler 
i stål. Valget af stål er bevidst for at spare 
klimaet for CO2 både i produktionen og 
opførelsen.
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3. DÆKKONSTRUKTION

P-huset udføres som et splitlevel system med etagead-
skillelser som in-situ støbt beton på ståltrapezplader. 
Dækkene er konstruktionsmæssigt opdelt i mindre sek-
tioner, og ved strategisk placerede punkter kan man 
ved nedtagning af bygningen overskære betonlaget og 
frigøre dæksektionerne. 

1.4 ARKITEKTONISK HOVEDIDÉ
Siden viser hovedprincipperne bag p-huset som illustrationer.
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5. DEN YDRE HUD

P-husets ydre hud består af Corténstål (stræk-
metal) med en større maskeåbning, som tilla-
der beplantning at vokse op og gro fast. Det 
bæredygtige corténstål giver bygningen en 
rødbrun nuance i begyndelsen, indtil planterne 
er vokset op over facaden.
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4. DEN INDRE HUD

P-husets indre hud består af Corténstål (stræk-
metal) med en lille maske.
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6. INDSKYDELSEN

P-huset byder velkommen med en uspoleret, stramt og 
opløst facade med stor transparens og bevægelse.
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7. BEGRØNNING

P-huset begrønnes primært  af stedsegrøn vedbend 
og karprifolie - men suppleres med slyngplanter, som 
har forskellige farver og blomster over året.
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1.4 ARKITEKTONISK HOVEDIDÉ

Nord

SITUATIONSPLAN 1:500 P-areal

P-areal

P-areal

Street Cave

Adgang

Adgang

IND

Vand

Vand

Vand

Vand

Vand

Sti Bakken

Taghaven

P-dæk/
Street bike bane

P-dæk/
Basketballbane

Eco-Village
INDSKYDELSEN

Siden viser et kortudsnit af p-huset i forhold til omgivelserne.
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1.5 INDRETNING & FUNKTION
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PARKERINGSAREALER

I ALT 240 parkeringspladser
- hvoraf 5 pladser etableres som handicappladser på ni-
veau 01 nærmest trappe og elevatorkerne. 
- 12 MC-pladser på niveau 00, 03 og 05
- 20 P-pladser for elbiler på øverste niveau 05.

1.5 INDRETNING OG FUNKTION

PLANTEGNING NIVEAU 00 & 01

Hovedtrappe og elevator er placeret mod 
syd i forbindelse med ”Indskydelsen” og 
med udgang til syd. 

Mod øst og vest etableres der flugt-
vejstrapper, hvor indgang mod vest 
vil være den primære forbindelse til 
Eco-Village. 
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INDKØRSEL & TRAFIK

Den kørende trafik er adskilt fra 
den bløde trafik. 
Kørslen i P-huset er ensrettet, 
hvilket sikrer gode manøvre- og 
kørearealer samt overskueligt 
flow for den bløde trafik.

1.5 INDRETNING OG FUNKTION

Der har været stort fokus på ind-
kørslen til P-huset. Derfor er ind-
kørselsforholdende til den første 
rampe gjort ekstra bred og følger 
kørekurve A.

 Svingbanen markerer sig i en 
blød betonkurve frem til rampen. 
Alle svingbaner til ramper op og 
ned i P-huset overholder princip-
perne i kørekurve A.

PLANTEGNING NIVEAU 00 & 01
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1.5 INDRETNING OG FUNKTION

På niveau 03 og 04 kan det lejlighedsvist være interessant at 
inddrage det overdækkede areal til fx. et loppemarked med 
standpladser eller til træningshold af fx sumba, yoga eller 
dans. 

PLANTEGNING NIVEAU 02 & 03
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Tanken er, at de to øverste dæk om aftenen skal kunne 
lukkes af for parkering. Derefter vil det være muligt at ind-
tage tagdækkene til andre aktiviteter. 

Tagdækkene kan indrettes til leg og bevægelse med ba-
ner, som er permanent optegnet på betondækket. Det kan 
fx være halve basketballbaner, baner til gadefodbold og en 
BMX-bane, som snor sig op og ned af betonramperne. Ved 
brug kan der opsættes mindre kegler og forhindringer til 
større eller mindre udfordringer.

LADEPLADSER TIL ELBILER
Der etableres parkeringspladser til 
20 el-biler inkl. lademulighed på 
det øverst dæk.

1.5 INDRETNING OG FUNKTION

PLANTEGNING NIVEAU 04 & 05
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KØREKURVER
Planen viser princip for alle tre etager. Kørekurve A er ind-
lagt og vist på samtlige tilkørsler til ramper.

Kørsel i parkeringshuset er ensrettet, hvilket giver et godt 
overblik og bedre forhold for den bløde trafik.

Indkørslen til P-huset og frem til første rampe er gjort ekstra 
bred for at kunne afvikle trafikken bedst muligt.

Parkeringsbåse er 2,5x5 meter, og der er bakkeareal på 7 
meter.

HC-Parkering er 3,5x5 meter. Motorcykelparkering er for-
delt på alle etager.

Princip for markering af niveauplan
samt skilt for ensrette trafik

Princip for markering af niveauplan
samt skilt for ensrette trafik inkl. malet pil

Princip for markering af el-biler

Princip for markering af HC-parkering

1.5 INDRETNING OG FUNKTION
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1.5 INDRETNING OG FUNKTION

Indgang trappe/elevator

2,3 meter lofthøjde

2,3 meter lofthøjde

2,3 meter lofthøjde

2,0 meter høj ydre 
facade

2,0 meter høj ydre 
facade

Flugtvejstrappe

Grønt tag på trappetårn

Grønt tag på trappetårn

Grønt tag på trappetårn

Flugtvejstrappe

HC-ToiletReng.

P-Plads

P-Plads

Køre- og bakkeareal

Køre- og bakkeareal

HÅNDTERING AF INDBLIKSGENER
For at imødekommen et væsentligt indblik til Eco-Village fra 
det øverste dæk er facaden af Corténstål ført op i en højde 
af 2 meter. Denne højde er ført hele vejen rundt på alle 
facader. De 2 meter brydes af den indre hud, som udføres i 
en højde af 1,2 meter for at opnå en differencering i facade-
udtrykket. 

For at undgå generende billygter mod Eco-Village 
monteres der en slagfast plade mellem stålsøjlerne 
på alle tre etager. 

Strækmetallet på den indre hud har en mindre ma-
skestørrelse for at minimere udkig til nabobebyggel-
sen. Den ydre hud har en lidt større maske, og er 
med til at underbygge ønsket om et grønt P-hus. I takt 
med, at de grønne beplantninger vokser op vil den 
integrere sig i en symbiose med Corténstålet.

SNITTEGNING

HÅNDTERING AF STØJ
Byggeriet vil både i byggefasen og som færdigbygget over-
holde alle myndighedskrav til støjbelastning. Myndigheds-
kravene vedrørende støj, herunder særligt Miljøstyrelsens 
vejledende støjgrænser, er beskrevet i vejledning 5/1984 
"Ekstern støj fra virksomheder", da P-anlægget betragtes 
som en virksomhed.
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1.6 FACADER & MATERIALER
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INDVENDIGE MATERIALER 
Parkeringshuset vil indvendigt fremstå lyst, luftigt, venligt og 
imødekommende. Alt synligt stål males i RAL 9002 (Grey 
White). 

Udstøbning i dæk og køreramper udføres i beton. Opmærk-
ning af parkeringsbåse bliver udført med en enkel simpel 
streg, som kræver minimum af vedligehold over tid. 

For at undgå generende billygter mod Eco-Village monteres 
der en slagfast plade mellem stålsøjlerne på alle tre etager. 
Akustisk loftbeklædning over parkeringsområde og manøv-
reareal bliver udført i træbeton i en grå farve.

Strækmetallet på den indre hud har en mindre maskestør-
relse for at minimere udkig til nabobebyggelsen. Den ydre 
hud har en lidt større maske, og er med til at underbygge 
ønsket om et grønt P-hus. I takt med, at de grønne beplant-
ninger vokser op vil den integrere sig i en symbiose med 
Corténstålet.

Strækmetallet vil stadig lukke filtreret lys ind i P-huset og 
skabe stemning samt tryghed. Hovedtrappen og de to flugt-
vejstrapper inkl. vægge udføres i beton. Der vil være rig 
mulighed på disse overflader til at skabe grafisk kunst som 
trækker tråde til bevægelse og aktiv brug af huset. 47

Parking

VW HORSMANS & ROSATI

PROJECT SCHOLTES ET BRAUCH SA

CUSTOMER VW Horsmans & Rosati

LOCATION Luxembourg

LA PROVENÇALE

PROJECT SCHOLTES ET BRAUCH SA

CUSTOMER La Provencale

LOCATION Luxembourg

Stålkonstruktion RAL 9002 Den indre hud
Corténstål med lille maske

Den ydre hud
Corténstål med stor maske

Gråt akustikloft

1.6 FACADER & MATERIALER
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UDVENDIGE MATERIALER
Corténstål udført i strækmetal bliver komplementeret af en 
naturbeplantning, primært bestående af stedsegrøn ved-
bend og kaprifolie. Planterne får de bedste vækstbetingel-
ser ved at vokse fra jordniveau og opefter.

Facaden mod syd - indgangsfacaden - trækker den indre 
underhud af strækmetal frem i kombination med de rå con-
tainere og bidrager til et dragende udtryk, som indbyder til 
bevægelse og oplevelser. 

Ankomsten med trappeforbindelsen understreger, at det er 
en bygning, som arbejder med et splitlevel, som aftegner 
sig i facaden med sine forskydninger.  

De tre underspillede facader har til opgave at skabe en rolig 
og grøn bevoksning, som i al sin væsentlighed skal relatere 
til det gode naboskab. 

Arkitektonisk arbejdes der med en indre og en ydre hud af 
strækmetal. Den indre hud, som defineres i de lodrette og 
skrå spor, er med til at nedbryde den store skala. 

Parkeringshusets facade er designet som ”Design for ad-
skillelse”: Nem at udskifte i forbindelse med vedligehold og 
demontere igen ved nedtagning af bygningen og genbrug 
af materialerne. Facadepladerne monteres på en stålkon-
struktion med mekaniske samlinger i form af bolte eller 
skruer. Derved er det nemt og effektivt at demontere faca-
den uden at ødelægge den.

1.6 FACADER & MATERIALER

Facade mod syd

Facade mod nord

Street CaveTrappeIndkørselUdkørsel



P-HUS INDFALDET 22

Facade mod øst

Facade mod vest
Trappe op til taghaveUd- og indgang

Ud- og indgang

Dør til Trafo Dør til teknik

1.6 FACADER & MATERIALER
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UDTRYK
Fra terræn omkring parkeringshuset vokser både slyng- og 
klatreplanter op ad bygningens facader. Disse vil danne et 
flot, grønt og levende facadeudtryk, som vil kunne ses flere 
steder fra Musicon. Planterne vil over tid skabe et bemær-
kelsesværdigt parkeringshus og være en flot grøn kontrast 
til det omgivende bylandskab. Beplantningen vil sammen 
med de store forskydninger i facaden give bygningen en at-
traktiv karakter, og skabe en grøn silhuet med både dybde 
og variation. Slyng- og klatreplanterne bidrager til filtrering 
af luften og vil variere i både farvenuance og fremtoning 
året og sæsonerne igennem.

BEGRØNNING
Der er meget få ting på Musicon, som er ensartede og 
konforme, og i den henseende bør den samlede grønne 
væg ikke fremstå homogen med samme farve og materia-
litet. Uagtet at facaden forskyder sig i dybden og er vinklet, 
er det vores forslag, at der arbejdes med en vis variation i 
beplantningen. 

Vi tænker, at variationen skal være i en lidt større skala, 
så fladerne ikke fremstår meget spraglede – hverken tæt 
på eller på afstand men mere opleves som en langstrakt 
variation.

Vedbend Femblad/akebie Stedsegrøn kaprifolie Klatrehortensia Rådhusvin Alm. vildvin

1.6 FACADER & MATERIALER

Det kommende parkeringshus vil være en grøn og levende 
bygning i et ganske særligt område. Facaderne begrønnes 
med både stedsegrønne og løvfældende plantearter som ved-
bend, alm. vildvin, femblad og kaprifolie. På den skyggefulde 
og nordvendte facade vil beplantningen være karakteriseret 
af vedbend, stedsegrøn kaprifolie og klatrehortensia. Beplant-
ningen vil vokse fra jordniveau og op ad facaderne udført af 
strækmetal. Vlandskab for parkeringshusets brugere.



P-HUS INDFALDET 24

1.7 INDSKYDELSEN



Street Cave
IND

INDSKYDELSEN

Se mappen "Indskydelsen" for 

opdaterede informationer om 

forventet brug af Indskydelsen. 
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Indskydelsen er en ny funktion, som er friholdt fra det øvri-
ge p-hus. 

Som fremtidig bruger af Indskydelsen, har du mulighed for 
at påvirke hvilke funktioner, som indskydelsen skal indehol-
de.

I vores oplæg har vi delt indskydelsen op i tre dele

1. Indskydelsen - Parkourland
2. Street Cave
3. Taghaven

Vores tanke har været at skabe en identitetsskabende 
landmark som vil kunne udnytte de mange intentioner og 
ønsker som Roskilde Kommune har sat sig i udsigt. 

Indskydelsen bliver en sammensmeltning af den samlede 
hovedidé, - en klar symbiose som omfavner stedets ånd og 
identitet. Hele Musicons DNA samlet på et sted udspiller sig 
i facaden som det styrede, opløste og det råt uspolerede 
element.

Indskydelsen er tilgængelig og åben for alle.

1.7 INDSKYDELSEN
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INTERIØR-BILLEDE AF PARKOURBANE I INDSKYDELSEN
1.7 INDSKYDELSEN

Se mappen "Indskydelsen" for 

opdaterede informationer om 

forventet brug af Indskydelsen. 
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PLANUDSNIT 02-03 1:100
- Parkourland - 250 m²

Parkourland

Parkourland
Højde 4,1 meter

Betondæk

Højde 2,5 meter

Redskaber

Åben forbindelse Åben forbindelse

Redskaber

Stålrør

Stålrør Ind/HøjInd/lav

Indgang til p-dæk Indgang til p-dæk

Parkourland

1.7 INDSKYDELSEN

Se mappen "Indskydelsen" for 

opdaterede informationer om 

forventet brug af Indskydelsen. 
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Indkørsel

Plint

Street Cave

Parkourland

Ophold Terrasse

Ophold Værksted

Åben forbindelse til p-dæk

Åben forbindelse til p-dæk

Ophold 

Ud- og indgang

Taghave urte- og plantebede

Udkørsel

STREET CAVE
Ved siden af indkørslen i stueplan tænkes rummet anvendt 
til en Street Cave – værksted for streetbiker og skatere, –alt 
hvad der kan rulle på hjul. Rummet indrettes med toiletfor-
hold. 

Som udgangspunkt er facaden åben med indgang gennem 
de åbne containerkasser. Strækmetallet giver ly og læ for 
vind og vejr, samtidig med at det lukker lyset ind på en 
smuk måde.

Værkstedet kan indrettes med værkstedsborde og ophæng-
ningswire til reparation af cykler mv. Der bliver plads til 
borde og stole for ophold snak og hygge. 

Der etableres ligeledes en forplads foran indgangen til 
Street Cave. Et område med rig mulighed for ophold og 
fællesskab. Belægningen anbefales udført i betonfliser mht. 
støttben m.v.

Principsnit i mål 1:100

1.7 INDSKYDELSEN

Se mappen "Indskydelsen" for 

opdaterede informationer om 

forventet brug af Indskydelsen. 
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PLANUDSNIT 00-01 1:100
- Street Cave 150 m²

Ind

Cykelværksted/rep. m.v.

Ophold/hygge

Flisebelægning

Flisebelægning

Trappe

Værkstedsbord

Værkstedsbord

HC-toilettoilet

Skateboard

Løbehjul

Mountainbike

Løs rampe

Racercykel

Street Cave

Indkørsel

Ud- og indgang

Udkørsel

1.7 INDSKYDELSEN

Se mappen "Indskydelsen" for 

opdaterede informationer om 

forventet brug af Indskydelsen. 
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PLANUDSNIT 04-05 1:100
 - Taghaven 250 m²

Ophold/
overdækket
areal

Ophold/
overdækket
areal

Ophold på tagterrasse
Urte- og havebede

Redskab/
vand

Låge til p-dækLåge til p-dæk

Adskillelse mellem
taghave og p-dæk 
1,2 meter høj

Adskillelse mellem
taghave og p-dæk 
1,2 meter høj

Siddeplint

Taghaven

Betondæk

Betondæk

1.7 INDSKYDELSEN



P-HUS INDFALDET 31

Taghave set mod øst

TAGHAVEN
Taghaven på ”Indskydelsen” bliver samlingspunktet for det 
nye P-hus. Fra Eco-Village bliver der en direkte adgang til 
taghaven via en udvendig ståltrappe på facaden fra den 
store forplads mod vest. 

Taghaven indrettes på niveau 04 med mulighed for op-
holdszoner ude under åben himmel, men der bliver også 
mulighed for at benytte de indskudte containere, som ind-
rettes med lange slagbænke og bord. 

Taghaven på niveau 05 indrettes med mulighed for plante- 
og urtekasser i varieret størrelse og ligeledes med mulig-
hed for ophold i containerne

Den lukkede container indrettes til redskabsrum og tilgang 
til vand.

Adgang til de to niveauer kan også ske fra den skulpturelle 
trappe mod syd. Der vil være adgang til P-dækket via låger, 
når det er lukket for parkering efter kl. 18.00. 

1.7 INDSKYDELSEN
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1.8 BÆREDYGTIGHED
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1.8 BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed handler om at vælge bygningsmæssi-
ge løsninger, som påvirker miljøet mindst muligt, har 
de laveste levetidsomkostninger og giver brugerne af 
bygningen de bedste betingelser for at trives. Et stærkt 
samarbejde mellem rådgiver, entreprenør og bygherre 
vil bidrage til, at Roskilde Kommune opfylder deres 
bæredygtighedsplan og målsætning for P-hus Indfal-
det.  

MT Højgaard har, ligesom Roskilde Kommune, valgt at 
arbejde op imod de 17 verdensmål, fordi vi som kon-
cern i bygge- og anlægsbranchen kan gøre en væ-
sentlig forskel inden for bæredygtig udvikling. 

P-hus Indfaldet understøtter flere verdensmål, men der 
er særligt arbejdet med de fire fokusområder, som er 
beskrevet under P-hus Indfaldets bæredygtighedsplan 
samt FN-mål nr. 11 ”Bæredygtige byer og lokalsam-
fund”. 

Minimering af miljøpåvirkninger fra byggeriet
 - Livscyklusvurderinger
 - Genbrugsmaterialer
 - Genanvendelsespotentiale og design for adskillelse
 - Mulighed for indbygning af genanvendt beton
 - Bæredygtig byggeplads
Totaløkonomi
 - Bygningsform og konstruktionsprincip
 - Drift og vedligehold
 - Fleksibilitet
Social bæredygtighed
 - Tryghed, tilgængelighed og way-finding
 - Kvalitet af udearealer
 - Biodiversitet
 - Uddannelsesforløb om bæredygtig udvikling
 - Aktivitetsområder og fællesskaber
Kommunikation og samarbejde
 - Bæredygtighedsledelse
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Genbrugsmaterialer

MT Højgaard har et materialelager, hvor alle over-
skudsmaterialer samles fra forskellige byggesager. 
Disse genbruges på nye projekter, der hvor det giver 
mening. På denne sag har vi sammen med arkitekten 
udvalgt nogle af materialerne til viderebearbejdelse.

Genanvendelsespotentiale / Design for adskillelse   

MT Højgaard A/S har i en årrække haft et strategisk 
udviklingsområde for koncernen at løfte både eget og 
branchens niveau indenfor ”Design for adskillelse” og 
cirkulær økonomi.

”Design for adskillelse” kræver en anden måde at tæn-
ke design og løsninger på. Målet er, at hovedparten af 
bygningsdelene kan demonteres og genbruges direk-
te, hvis parkeringshuset på et tidspunkt skal flyttes, 
rives ned eller ombygges. Målet med de komponenter, 
som ikke direkte kan genbruges, er at bearbejde og 
genanvende dem i anden form. 

Når man arbejder med ”Design for adskillelse”, er det 
vigtigt at huske, at når to eller flere komponenter bliver 
samlet, skal samlingen udføres, så den kan skilles ad 
igen uden at beskadige komponenterne. Helt prak-
tisk betyder det, at skruer, møtrikker og bolte bliver 
den primære metode til at samle komponenter med, 
mens samlinger udført med søm, svejsninger og lim 
undgås. Samlingerne designes og placeres, så de er 
nemt tilgængelige, da dette letter demonteringsarbej-
det. Samtidig stiller ”Design for adskillelse” også krav 
til kvaliteten af materialerne, da de skal kunne holde til 
brugsformålet og ikke blive nedslidt og ødelagt.  

Stålkonstruktioner designes og produceres som præ-
fabrikerede elementer på en fabrik. Når elementerne 
leveres til byggepladsen, er de tilpasset det specifikke 
projekt og klar til at blive monteret. Montagen sker ved 
brug af bolte og skruer, hvilket både øger byggetem-
poet og gør det muligt, at demontere bygningen igen. 

Stålsøjler

Samtlige søjler er produceret i stål, som boltes sam-
men med den øvrige konstruktion. Søjlerne kan der-
ved hurtigt monteres og demonteres. Ved demontering 
kan søjlerne både genbruges i forbindelse med en 
flytning og genopførelse af parkeringshuset eller til 
opførelse af et helt andet byggeri. Alternativt kan stålet 
omsmeltes og genanvendes til produktion af andre 
stålprodukter.

Dæk

Parkeringsdækkene i bygningen er opbygget af tra-
pezplader i stål, hvorpå der støbes et tyndt betonlag, 
som giver en plan og robust overflade til kørebane og 
parkeringsareal.  

Dækkene er konstruktionsmæssigt designet, så de 
er opdelt i mindre sektioner. Ved strategisk placere-
de punkter vil det være muligt i forbindelse med en 
nedtagning af bygningen at overskære betonlaget og 
derved frigøre dæksektionerne. Disse kan derefter fjer-
nes og genbruges i forbindelse med genopførelsen af 
parkeringshuset et andet sted. Alternativt kan dæksek-
tionerne knuses, hvorved beton og stål kan adskilles. 
Stålet kan omsmeltes og genanvendes til produktion af 
andre stålprodukter, mens betonen kan genanvendes i 
produktionen af nye betonelementer eller som vejfyld.

Loft
Træbetonlofterne leveres som 2. sorteringsplader.

Facaden

Parkeringshusets facade er designet, så den er nem 
at montere og udskifte i forbindelse med vedligehold 
og demontere igen ved nedtagning af bygningen. Fa-
caden består af en stålkonstruktion, hvorpå facadepla-
derne monteres med bolte eller skruer. Derved er det 
muligt nemt og effektivt at demontere facaden uden 
behov for destruktive tiltag.  

Trappekerner

Trappekernerne er konstrueret i beton med adgangs-
døre og et trappeløb indvendigt. Selve trappeløbet 
er udført som betontrapper. Trapperne er boltet eller 
skruet til trappekernen. Ved at fjerne taget på trap-
pekernerne og demontere trapperne fra kernerne er 
det muligt at tage trappen ud og genbruge den. Ad-
gangsdørene i stål kan også demonteres og genbru-
ges. Betontrappekernen kan knuses og genanvendes i 
produktionen af nye betonelementer eller som vejfyld. 
Ved knusning af betonen fjernes jernarmeringen og 
genanvendes.   
 

Konstruktions- og samlingsprincip for stålbygninger.

1.8 BÆREDYGTIGHED
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Mulighed for indbygning af genanvendt beton

I projektet er der mulighed for at anvendes det be-
tonmateriale, som Roskilde Kommune har oplagret, 
i videst muligt omfang. Umiddelbart tænkes det, at 
betonmaterialet eventuelt kan genbruges som ka-
pilarbrydende lag under terrændæk, i in-situ støbte 
betonfundamenter, etagedækkene eller til evt. støbte 
parkourelementer.  

Bæredygtig byggeplads / Svanemærket skurby

MT Højgaards skurby bliver opbygget udelukkende 
af Svanemærkede pavilloner. Ved at anvende Svane-
mærkede pavilloner opnår man både energi- og inde-
klimamæssige gevinster. Energimæssigt stiller Sva-
nemærket krav om energiforbrug, der er mindst 10 % 
lavere end det glædende energikrav, hvilket giver en 
direkte reduktion af CO2 forbruget på byggepladsen. 
Dernæst er Svanemærkede pavilloner fri for skadelig 
kemi, hvilket bidrager til et bedre og sundere arbejds-
miljø.        

Reduktion af energiforbruget

Aktiviteterne på byggepladsen kræver meget energi, 
men med omtanke kan forbruget begrænses. På vores 
byggeplads installerer vi de nødvendige energimålere, 
så vi kan overvåge og dokumentere vores energifor-
brug. 

Vi har på vores byggepladser indført en række tekni-
ske tiltag, der forbedrer energiforbruget og bæredyg-
tigheden. Vores pavilloner er opvarmet via effektive 
varmepumper, der installeres LED-belysning med 
timer og bevægelsessensor for at minimere energifor-
bruget. LED-belysning anvendes både i skurbyen og 
selve byggepladsen. Der etableres fartspærre, forbud 
mod tomgang samt krav til bilers og materiels energi-
forbrug.

Affald

Vi har fokus på affaldssortering og affaldsregnskab, så 
vi opnår minimering af spild og størst mulig kildesorte-
ring. Byggepladser genererer meget affald, men ved 
konsekvent håndtering af affald, så materialer, der kan 
genbruges eller genanvendes, frasorteres allerede ved 
kilden, sikrer vi, at fraktionerne efterfølgende igen kan 
indgå i nye råvarer. 

I 2018 var MT Højgaards genanvendelsesprocent på 
affald på 64 %, hvilket var en stigning på 16 procent-
point ift. 2017 og dermed et bevis på, at MT Højgaard 
tager dette emne meget seriøst.  

Støv, støj, vibrationer og andre gener

Hensyn til miljøet indebærer også at tage hensyn til 
naboerne, for eksempel ved at benytte støj- og vibra-
tionssvage metoder eller værktøjer, hvor det er muligt. 
Ligeledes tager vi forholdsregler mod støvgener ved 
bl.a. at etablere udsug ved støvkilder og vanding af 
byggepladsarealet, og endelig sikrer vi god information 
og nabovarsling.
 

Markant trærække mod nordBakken set mod sydøst

1.8 BÆREDYGTIGHED
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Økonomisk bæredygtighed

Økonomisk bæredygtighed handler om at skabe en 
merværdi i projektets totaløkonomi, som vægtes højt i 
MT Højgaard. Den bedste kvalitet opnås, når man ser 
totaløkonomisk på et projekt og træffer sine designvalg 
ud fra dette. De materialer, produkter og løsninger, vi 
arbejder med, vil derfor være robuste, langtidsholdba-
re og tæt på vedligeholdelsesfrie. Dette vil samlet set 
reducere de økonomiske udgifter, mindske ressource-
forbruget og de miljømæssige påvirkninger over byg-
ningens samlede levetid. 

Vores totaløkonomiske tilgang bakkes op af totaløko-
nomiske beregninger, viden og erfaringer. Vi har fra 
starten støttet og bidraget til Trafik-, Bygge- og Bolig-
styrelsen og SBis udvikling af det fælles brancheværk-
tøj til totaløkonomiske beregninger LCCbyg. 

Bygningsformen/arkitektoniske hovedgreb

Den forslåede bygningsform er bl.a. valgt ud fra en 
række betragtninger om, hvad der vil være mest total-
økonomisk fordelagtigt. Planløsningen og det valgte 
konstruktionsprincip er to vigtige elementer i bestræ-
belsen på at opnå en god totaløkonomi og en høj 
funktionalitet. 

Den rektangulære planløsning er valgt for at opnå 
optimal udnyttelse af grundarealet og en løsning, som 
giver et meget højt antal parkeringspladser pr. kvadrat-
meter. Der er så at sige meget få ”ubrugte” kvadratme-
ter i bygningen, hvilket gør det til en omkostningsef-
fektiv løsning. Løsningen er samtidig fleksibel, da den 
kan ændres/ombygges, hvis fremtidige forhold viser, at 
der er behov for en anden funktion. Dette understøttes 
yderligere af design for adskillelsesprincippet, som 
parkeringshuset er opført ud fra.  

      

Konstruktionsprincippet

Bygningen er opført som et stålråhus med bjælker og 
søjler i stål. Dækkonstruktion er beton, der er in-situ 
støbt ovenpå en trapezplade af stål. Den bærende 
konstruktion er præfabrikeret til projektspecifikke mål 
og leveres direkte til byggepladsen i den rækkefølge, 
den skal monteres. Derved opnås en mere effektiv og 
kortere byggeproces. 

Stål er et fordelagtigt materiale at anvende, da det 
både er et konstruktivt stærkt og robust materiale. 

Levetiden på stålsøjlerne og bjælkerne er 120 år jf. 
SBi-rapport 2013: 30, hvilket viser, at der er tale om et 
særdeles langtidsholdbart materiale. Da bygningen er 
designet til at kunne adskilles igen, vil det være nemt 
at vedligeholde eller helt udskifte f.eks. en søjle hvis 
den bliver beskadiget.  

Fundamenter tænkes udført hvor muligt som in-situ     
støbte plade- eller stribefundamenter, hvor der er krav 
om større bæreevne, funderes den på præfabrikerede 
pæle, da disse har den bedste totaløkonomi. 

Klimaskærmen

Facaden består primært af stål med begrønning af 
hårdføre og stedsegrønne planter. Som facademate-
riale har stål en levetid på 60 år, jf. SBi-rapport 2013: 
30. Stålfacaden er overfladebehandlet, så den kan 
modstå belastningen fra vejr og vind, og er stort set 
vedligeholdsfri. Det vedligehold, der vil være, er løben-
de kontrol for tæringsskader, primært omkring sam-
lingerne. Vedligehold vil primært bestå af oprensning 
og maling.  

En container er som udgangspunkt designet til at kun-
ne modstå et hårdt havmiljø og fysiske påvirkninger. 
Der er altså ligeledes tale om en meget robust kon-
struktion. Drift og vedligehold vil også være løbende 
kontrol for tæringsskader, primært omkring samlinger-
ne. Vedligehold vil primært bestå af oprensning og 
maling.  
 
Begrønning

Den begrønnede facade er stort set vedligeholdsfri. 
Der er valgt robuste plantetyper, som kun i mindre 
grad kræver vedligehold fx i form af beskæring og 
manuel vanding. Planterne plantes i jorden foran par-
keringshuset, hvilket sparer drift og vedligehold til fast 
monterede plantekasser el.lign.  

Rengøring

Parkeringshuset er med de valgte overflader og ma-
terialer nemt at rengøre. Der er tilstrækkelig plads til, 
at der kan anvendes fejemaskiner, og overfladerne er 
robuste nok til at kunne tåle at blive spulet med vand.
I Indskydelsen anvendes der ligeledes rengøringsven-
lige overflader af beton og træ. 
  
Fakta: 

BYGNINGSDEL LEVETID, JF. SBI RAPPORT 2013:30
Stålsøjler og bjælker  120 år
Betonvægge om trapperne 120 år
Facadeplader i stål    60 år
Betondæk   120 år

1.8 BÆREDYGTIGHED
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Social bæredygtighed

Der er indarbejdet flere tiltag i projektet, der understøt-
ter en høj grad af social bæredygtighed. Der er udar-
bejdet tiltag, der tilgodeser P-husets tilgængelighed, 
tryghed, way-finding, kvalitet af udearealer, offentlige 
adgang og multifunktionalitet.  

Vi vil give alle mennesker lige mulighed for adgang og 
brug af bygningen, uanset om de har nedsat funktions-
evne. Tilgængeligheden løses ved, at der etableres 
nem adgang og parkering til handicap og kørestols-
brugere. Der vil være handicapparkering, elevatorer, 
niveaufri adgang i terræn samt tydelig adskillelse 
mellem gående og kørende trafikanter. I udearealerne 
anvendes en belægningstype, som nemt kan køres på 
af kørestolsbrugere og småbørnsfamilier med barne-
vogne.  

Fornemmelsen af tryghed bidrager til brugernes velbe-
findende og lyst til at bruge bygningen. Der er arbejdet 
med tryghed ved, at P-huset indrettes med overskue-
lige og åbne arealer. Det bærende system i opholds-
områderne består hovedsageligt af søjler, og derved 
minimeres mørke hjørner og kroge. Der vil være lys i 
aftentimerne inde i P-huset, og i udearealerne imple-
menteres facadebelysning, der skaber tryghed i områ-
det, samtidig med at det bidrager med en arkitektonisk 
kvalitet. Der er også vinduer i både P-husområdet 
og trappeskakterne skaber udsyn, dagslysindfald og 
åbenhed og er med til at styrke trygheden i byggeriet.  
Logistik og way-finding gøres nemt i P-huset ved at 
arbejde med god skiltning, det er nemt at orientere sig. 

Vi vil desuden bidrage til den sociale bæredygtighed 
ved at fokusere på kvaliteten af udearealerne omkring 
P-huset. Der etableres udendørs parkourredskaber 
med et urbant udtryk, som passer til bygningens 
design, aktiviteterne kan bringes udendørs i sommer-
halvåret.

Der vil være mulighed for aktiviteter, leg og bevægelse 
i udeområderne men også sidde- og liggepladser til af-
slapning. Beplantningen op ad bygningens udvendige 
sider samt beplantning i terræn bidrager til en højnet 
biodiversitet i området. I MT Højgaard tilbyder vi des-
uden, at brugbart overskudstræ fra byggepladsen kan 
gemmes, så skoler og fritidshjem i nærområdet kan 
bruge det til at bygge insekthoteller, bistader, plante-
kasser mm. som et led i et evt. undervisningsforløb 
omkring bæredygtighed, genbrug og biodiversitet.  

Byggeriets fleksibilitet og potentiale for afholdelse af 
diverse sports- og kulturarrangementer, som beskre-
vet i afsnittet vedrørende fleksibilitet ovenfor, bidra-
ger også til en høj social bæredygtighed. Bygningen 
har potentiale til at være et socialt samlingssted med 
kulturhuslignende træk og kan dermed være med til at 
samle borgerne og skabe fællesskab. 

Kommunikation og samarbejde

I MT Højgaard har vi stor erfaring med bæredygtig-
hedsledelse. Vi har flere bæredygtighedsspecialister, 
der har lang erfaring med at tilføre og fastholde bæ-
redygtighedsmål i projekterne. Vi har bl.a. bygget 10 
% af alle DGNB certificerede nybyggerier i Danmark, 
herunder Slagelse Sygehus, EY’s domicil på Frede-
riksberg, vores eget domicil i Søborg og Hummeltof-
teparken i Virum – alle til Guld. Herved har vi gjort os 
mange erfaringer med, hvordan man bedst etablerer 
og ikke mindst fastholder de bæredygtige mål i et 
projekt.

Det gælder for eksempel i vores kvalitetsstyring og 
måden, vi sørger for ordentlige forhold på byggeplad-
sen. Vores store erfaring med bæredygtighedsledelse 
vil vi kunne bruge direkte i P-huset Indfaldet for at føl-
ge op på de udvalgte bæredygtighedsmål, som indgår 
i projektet. 

Bæredygtighedsafdelingen har igennem de seneste år 
haft et strategisk mål om at tilbringe mere tid med pro-
jektholdene. Der er derfor ikke lang vej til at komme ud 
på projekterne, både til projekteringsmøderne og på 
byggepladsen. Det betyder, at bæredygtighedslederen 
vil være nærværende på projekterne og sparre med 
holdet kontinuerligt om de bæredygtige løsninger. 

Vi gør meget ud af, at hele projektholdet har forståelse 
for, hvordan de hver især kan støtte op om bæredyg-
tighedsmålene på deres eget område. Det gør vi ved 
at supplere med workshops, hvor målene gennemgås 
med projektets deltagere, og hvor de enkelte har mu-
lighed for at komme med input til, hvordan vi kan plan-
lægge og gennemføre de nødvendige tiltag. På denne 
måde skaber vi i fællesskab med bæredygtighedsle-
deren en ejerskabsfølelse for bæredygtighedsmålene 
og ser typisk, at byggeriets kvaliteter bliver fastholdt 
bedre igennem projektering og udførelse.

Foto mod vest
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