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Forord
Hvad er en lokalplan?
I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse. En lokalplan
skal dels indeholde en redegørelse for planens intentioner
og forhold til anden planlægning, dels en række bestemmelser, 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 Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og vedtages af Byrådet. Herefter fremlægges forslaget til offentlig
høring. Når lokalplanforslaget er vedtaget, 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. Det vil være
muligt af finde lokalplanforslaget digitalt på hjemmesiden,
men du kan også få en trykt udgave i Teknik og Miljø, på
biblioteket og borgerservicecentrene i Jyllinge, Roskilde og
Viby.
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Den offentlige høring varer mindst 8 uger. I løbet af denne
periode kan alle komme med indsigelser, bemærkninger
eller ideer til ændringer af lokalplanforslaget. De skal
sendes skriftligt til Plan og Udvikling, Postboks 100, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde eller med email til lokalplan@
roskilde.dk.
I forbindelse med vedtagelsen af det enkelte lokalplanforslag beslutter Byrådet, om der skal holdes borgermøde
eller anden inddragelse af interessenter.
Endelig lokalplan
Når den offentlige høring er ovre, kan Byrådet efter Teknikog Miljøudvalget og Økonomiudvalgets behandling vedtage
lokalplanforslaget endeligt, eventuelt med ændringer på
baggrund af de indsigelser, bemærkninger og ideer, som er
kommet i løbet af offentlighedsperioden. Når Byrådet har
vedtaget lokalplanen endeligt efter den offentlige høring, er
planen retligt bindende for det pågældende lokalplanområde.
Klagemulighed
Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages for så
vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens
lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens
indhold.
Klage indgives til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal
være modtaget af Nævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan.
Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den
endelige lokalplan.

Redegørelse

Visualisering af ROCKmagneten
med Søjlepladsen i forgrunden

Lokalplanområdets beliggenhed
©Krak

Pulsen

Maglelunden

Fest ved åbningen af Rabalder Parken, august 2012.
Foto øverst: Thierry Wieleman

Baggrund
Musicon skal udvikles til at være en tæt bebygget og bæredygtig bydel med et levende bymiljø, hvor det musiske – i
bred forstand – er overordnet tema, og udviklingen skal ske
i tæt samarbejde med kreative aktører, der har lyst, ideer
og vilje til at være med. I bydelen skal kulturelle erhverv,
butikker og uddannelse blandes med boliger, kultur- og 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 spydspidsvirksomheder, markante boliger,
inspirerende parkområder og kulturelle attraktioner.
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Arbejdet med livet før byen er i fuldt sving, og med udlejninger til skiftende events og til kreative erhverv og foreninger har mange mennesker deres daglige gang på Musicon.
Udlejningslokalerne på Musicon er alle i brug, og der er
derfor i den fortsatte udvikling af bydelen behov for, at aktører kan opføre og rykke ind i ny bebyggelse.
Musicon-sekretariatet har løbende dialog med aktører, der
ønsker at etablere sig i bydelen, og flere af disse aktører er
nu klar til at opføre nyt byggeri i forskellige størrelser: fra
det store bygningskompleks, der genanvender og bygger
nyt på de eksisterende haller til de små containerenheder,
der kan sættes sammen, stables og flyttes efter skiftende
behov.
Et interessefællesskab mellem Danmarks Rockmuseum,
Roskilde Festival Gruppen, Roskilde Festival Højskole og
Roskilde kommune ønsker nu centralt på Musicon at etablere et bygningskompleks, ROCKmagneten, der genanvender de eksisterende industrihaller og vil blive et kulturelt
samlingspunkt. Fra starten skal bygningskomplekset anvendes til museum, højskole og kontorfaciliteter, men med
tiden kan også andre aktører og flere aktiviteter komme til.
Der vil i ROCKmagnetens stueplan være gennemgang mellem de forskellige aktørers arealer med gode muligheder
for samarbejde om fælles arrangementer og brug af hinandens faciliteter. Aktører i ROCKmagneten vil hver især have
opmærksomhed på, hvordan deres aktiviteter kan åbne
sig mod omgivelserne, og det vil afspejles i faciliteter, som
også kan benyttes af borgere og brugere udefra.
ROCKmagneten igangsætter udviklingen af et nyt spændende kvarter, og som del af dette kvarter vil kommunen
nu give mulighed for, at små kreative virksomheder relativt

ROCKmagneten som visualiseret i
vinderforslaget

Vinderforslagets illustration af kvarterets potentialer

Mobilt byggeri i containerbyen

Bebyggelsesstruktur i kvarteret
Bifaldet

Redegørelse

Visualisering af containerbyen set
fra Rabalderstræde

billigt og enkelt kan etablere sig i en containerby. Bebyggelsen vil have en midlertidig og foranderlig karakter, men
vil også være af en varighed, der giver virksomhederne tid
til at udvikle sig.
Også til de virksomheder og andre aktører, der er klar til
at etablere sig i mere blivende rammer, er der behov for
nye byggemuligheder, og det imødekommer lokalplanen i
kvartererne Bifaldet og Basgangen.
Lokalplanområdet er omfattet af gældende lokalplan 540,
der overordnet omhandler hele Musicon, men kun muliggør nyt mindre byggeri indenfor afgrænsede byggefelter
eller som mindre tilbygninger til eksisterende bygninger.
De aktuelle byggeønsker overstiger byggemulighederne i
Lokalplan 540, og derfor skal der vedtages en ny supplerende lokalplan.
Lokalplanområdet
Lokalplanområdet ligger centralt i bydelen Musicon i den
sydlige del af Roskilde by. Det omfatter et areal på ca. 3,9
hektar vest for hovedstrøget Rabalderstræde, der mod syd
og vest er afgrænset af vejene Basgangen og Bagtæppet.
Mod nord er området på en strækning afgrænset af vejen
Lydmuren, men omfatter også en del af kvarteret Bifaldet
og strækker sig op til Havsteensvej.
Lokalplanområdet idag:
Tydelige industrielle
spor og eksisterende
kontraster mellem åbne
arealer med rå beton og
smalle tilvoksede passager

Lokalplanområdet er delvist bebygget med industrihaller,
der har været i brug som del af den tidligere betonvarefabrik, Unicon. Hallernes areal er i dag ca. 6.400 m2 fordelt
med ca. 1.800 m2 i Hal 9, ca. 600 m2 i Værkstedet, ca. 1.800
m2 i Hal6/7 med tilbygninger og ca. 2.000 m2 i Hal 10.
Lokalplanområdet rummer i jordoverfladen flere indu-
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Bifaldet
(sydlige del)

strielle spor, der fortæller om de tidligere aktiviteter på
arealet, som jernbaneskinner og betonfundamenter samt
Søjlepladsen, der er et stort betonbelagt areal indrammet
af betonsøjler i forlængelse af Hal 9.
Området anvendes i dag til midlertidige aktiviteter som
store events i industrihallerne og på Søjlepladsen samt et
kunstnerværksted i Værkstedet med kunstskole, galleri og
skulpturpark. I udviklingen af Musicon er de midlertidige
aktiviteter fortsat en central del og vigtige til at undersøge
og belyse potentialerne på Musicon og skabe identitet og liv
i bydelen, endnu før området er fuldt bebygget.
Nord, øst og syd for lokalplanområdet ligger primært arealer, der skal udvikles til tæt, blandet by som del af Musicon.
Arealerne fremstår idag overordnet som åbne grusflader
med enkelte bygninger, haller og midlertidige bygninger
samt enkelte trægrupper og -rækker og mod syd et mindre
skovareal. Mod nord grænser lokalplanområdet desuden
op til eksisterende parkeringsareal tilhørende Bankernes
EDB Central. Vest for lokalplanområdet ligger eksisterende
erhvervsområde langs Maglegårdsvej, der også omfatter
produktionsvirksomheder.
Omkring lokalplanområdet foregår der i dag forskellige
aktiviteter: skate- og koncertaktiviteter i Hal 12 mod syd,
midlertidige events i Smedjen mod vest og kreative opstartsvirksomheder i Musicon-huset og Kantinen samt
øvelokaler og nyttehaver mod øst.
Formål og indhold
Lokalplan 571 har til formål at give mulighed for, at lokalplanområdet på baggrund af lokalplanen kan bebygges og
anvendes til ROCKmagneten, en containerby og blandede

Test
ROCKmagnet

Containerby
Basgangen

ROCKmagneten og bebyggelsen omkring skal skabe
kontraster, der gør området oplevelsesrigt.
Åben

Snæver, intim

Stor, ikonisk

Lille, uformel

Grøn

Grå

Gammelt

Nyt

Højt

Lavt
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Visualisering af ROCKmagneten
og Den Røde Løber om aftenen

*1 Bebyggelsesprocenten på ca. 75 er fordelt på
kvartererne med varierende tætheder: ROCKmagneten inkl. forarealer (125%), Bifaldet syd
(75%), Basgangen (200%) og Containerbyen (55%)

bebyggelser i kvartererne Bifaldet og Basgangen. Samlet
forventes der i lokalplanområdet at kunne opføres byggeri
svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 75*1.
Interessefællesskabet omkring ROCKmagneten har i 201011 afholdt en arkitektkonkurrence om bygningskomplekset
og har som vinder valgt et forslag af tegnestuerne COBE og
MVRDV. ROCKmagneten skal fremstå som en ikon-bygning
med en fremtrædende rolle i Musicon-bydelen. Der kan ske
tilpasninger og ændringer i vinderforslaget, når byggeriet
skal realiseres, men lokalplanen fastholder de væsentligste
kvaliteter.

Overbygningerne skal stå som
et band af rockikoner oven på de
rå haller, og overbygningernes
facadematerialer skal referere til
rockmusikkens verden.

Lokalplanen skal samtidig sikre, at der omkring ROCKmagneten kan opføres andre bebyggelser, og at disse placeres
og udformes under hensyntagen til relevante kig til ROCKmagneten. Udvalgte arealer i området skal friholdes, så der
i området dannes kontraster mellem store bygningsvolumener og åbne arealer og tætte bebyggelsesstrukturer og
små intime byrum.
Bygningskomplekset ROCKmagneten
Som et synligt levn fra den industrielle historie på Musicon
genanvender bygningskomplekset ROCKmagneten de eksisterende haller og bygger nye, spektakulære og ’svævende’
overbygninger på hallerne, så der opstår en kontrast mellem nyt og gammelt, lavt og højt, de strukturalistiske haller
og de ekspressive overbygninger.

Indgangen til rockmuseet bliver
markeret som en rød løber og
fremstår som en samlet indgang til
ROCKmagneten

Overbygningerne skal opføres, så de fremstår som ikoner.
Det vil sige som enkle, letgenkendelige objekter, der bliver
symboler på hele ROCKmagneten. De tre overbygninger
’udgør tilsammen et band’ og er på den måde beslægtede,
men samtidigt forskellige fra hinanden. De tre ikoner skal
kunne opleves individuelt og som en helhed og skal derfor
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hver især designes ud fra samme sæt af retningslinjer.
ROCKmagneten er et sammenhængende bygningskompleks, og det skal understreges af et visuelt entydigt indgangsområde. Som en rød løber leder et aflangt byrum
med rød belægning de besøgende fra Rabalderstræde
direkte frem til Rockmuseets indgang, der er yderligere
understreget af en markant bygningsudkragning.
De eksisterende hallers åbne indvendige struktur giver
fleksibilitet og plads til forskelligartede fremtidige aktiviteter. De bevares derfor som vigtige elementer i Musicons
videre udvikling og kan udnyttes til at fylde mindre rum ind
i, så der skabes en sammenhængende og varieret indendørs gadestruktur.
Hallerne har et robust, enkelt byggesystem af præfabrikerede betonsøjler med betonskiver imellem, og det karakteristiske betonsøjleelement fra den gamle Uniconfabrik er
blevet et kendetegn for området.
For at sikre tilstrækkelige dagslysforhold inde i hallerne
og skabe et behageligt indeklima har hallerne brug for
en energirenovering i form af efterisolering, en ny klimaskærm og nye vinduer. Renoveringen, der kan variere fra
hal til hal, skal harmonere hallerne imellem og skal bibeholde hallernes rå karakter og uslebne skønhed.
Omgivende bebyggelse - Bifaldet og Basgangen
Kvartererne Bifaldet og Basgangen (se diagrammatisk kort
s, 9) skal udvikles til blandede bymiljøer, der også rummer
boliger og butikker. Kvartererne skal opføres som tætte
bebyggelser med en gennemtrængelig struktur, man kan
gå rundt i, og som kan danne kontrast til ROCKmagnetens
store bygningskompleks og det store åbne areal foran

Visualiseringer af de
eksisterende haller omdannet til overdækkede
gadestruktur.

Eksempler på kvarterer
med fritliggende bygninger, som man kan gå
rundt imellem

Redegørelse

Computermodel af fremtidig bebyggelse i Bifaldet med fritliggende
bygninger med pladser imellem

ROCKmagneten. Bebyggelserne skal danne en klar afgrænsning af det åbne areal med en bebyggelseskant langs
henholdsvis Lydmuren og Penselstrøget (se illustrationsplan s, 33).
Bygninger i Bifaldet og Basgangen skal være fritliggende
og placeres, så der bliver dannet et mangfoldigt net af mindre byrum og smalle gadeforløb. Bygningerne skal variere
i størrelsen og kan være størst i Basgangen med fodaftryk
på op til 500 kvadratmeter.

Aftenarrangement med
handelsstrøg af boder

I Bifaldet skal de enkelte bygninger fremstå som enkle
volumener med kubisk karakter og samtidig have sit eget
unikke facadeudtryk, så der i kvarteret opstår en dynamisk
variation indenfor et fælles formsprog. I Basgangen skal
bygningerne være mere sammensatte og sprælske med
forskudte bygningsdele og blandede materialer.
Der kan etableres boliger i dele af områderne, men aktiviteter i stueetagerne skal være aktive og udadvendte,
og især facaderne ud mod Rabalderstræde, Lydmuren og
Penselstrøget skal være åbne.

Eksempel på containerbyggeri og midlertidige
lokaler

Foranderligt byggeri og midlertidige installationer - Containerstriben
I et centralt område foran ROCKmagneten skal der opføres uformelt, flytbart og foranderligt byggeri af containere,
der kan imødekomme behovet hos mindre virksomheder
for at etablere sig under enkle forhold og for løbende at
kunne udvide. Containerbyen (se diagrammatisk kort s,
9) muliggør, at nye aktører på Musicon kan etablere sig i
umiddelbar tilknytning til ROCKmagneten med grundlag for
synergier.
På arealet er der et sammenhængende forløb af belægnin-
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ger fra betonfabrikkens tid, der sammen med placeringen
af containerne skal danne et indre gadeforløb, men området skal også fremstå aktivt og udadvendt ud mod Den
Røde Løber og Penselstrøget med åbne passager og aktive
eller udsmykkede facader. Den midlertidige bebyggelse af
små enheder, efterladte belægninger og pionerbeplantning
skal danne en spraglet og vildtvoksende kontrast til den
øvrige bebyggelse.
Testfeltet
Arealet mellem Søjlepladsen og Rabalderstræde (se diagrammatisk kort s, 9) er et lille, men meget centralt areal,
der er vigtigt for oplevelsen af både Rabalderstræde, Søjlepladsen og Den Røde Løber. Testfeltet skal friholdes fra
permenent bebyggelse, men må bebygges midlertidigt med
installationer og mobile enheder for at afprøve og belyse
hvilke aktiviteter og indretning, der bedst understøtter livet
på de omgivende arealer.

Eksempler på, at midlertidige aktiviteter og installationer indtager og forandrer byrummene.

Friholdte pladser og kig
’Den Røde Løber’ vil blive udviklet som et interaktivt byrum,
hvor de besøgende kan være med til at skabe lyd og lys og
hvor der kan opstå små spontane koncerter og lignende
events.
Søjlepladsen foran Hal 9 skal fortsat friholdes som et
væsentligt industrielt spor, og skal udvikles til et samlende
byrum i Musicon-bydelen. Med forskellighed i udtryk og
rumlighed skal Søjlepladsen og Den Røde Løber tilsammen
udgøre et stort åbent areal med plads til større arrangementer på Musicon.
Også arealer foran Hal 6/ 7 og Hal 10 vil blive friholdt som
forpladser med rum til forskellige aktiviteter.
For at skabe en kraftfuld oplevelse af ROCKmagneten for

Den Røde Løber kan indtages med
spontane koncerter. Øverst: Visualisering af ROCKmagneten og Den
Røde Løber undervejs i opførelsen

Redegørelse

Visualisering af patio som del af
Rockmuseet

folk, der færdes på Rabalderstræde, skal der sikres en
række af afbrudte og forskelligartede kig til ROCKmagneten; ved Lydmuren, Den Røde Løber, Penselstrøget og
Basgangen. Ligeledes skal der være kig til Rockmuseet fra
Basgangen ved stien fra et fremtidigt fælles parkeringsanlæg ved Pulsen. Kiggene er illustreret på side 26-29.

Inspiration til pladser i
Bifaldet.Ovenfor: Eksempler på, at terrænnet er
bearbejdet til at skabe
forskelligartede pladser
Nedenfor: Belysning
som oplyste pletter
brugt til at give karakter
og markere flere rum i
rummet.

Udearealer og færdsel
På Musicon skal aktørerne blande sig med hinanden ved
at deles om udvalgte faciliteter, og det princip gælder også
udendørs opholdsarealer. Søjlepladsen og Den Røde Løber
udgør tilsammen et meget stort og offentligt tilgængeligt areal. Samtidig ligger lokalplanområdet i umiddelbar
nærhed af Rabalder Parken, og derfor kræver lokalplanen
forholdsvis små arealer som udendørsopholdsarealer tilknyttet de enkelte matrikler.
Mest muligt af arealerne i gadeplan skal være offentligt
tilgængelige med plads til bylivet, og derfor er boligers private udendørs opholdsarealer henvist til tagterrasser eller
altaner. I Bifaldet og Basgangen hører der til hver bygning
et udeareal, som ejeren er ansvarlig for, og som skal være
offentligt tilgængeligt og have en åben karakter. I Bifaldet
skal udearealerne etableres i mellemrum i bebyggelsen
som mindre pladsdannelser, der er forskellige fra hinanden
i både udseende og brug. I Basgangen skal udearealerne
etableres som åbne belægninger omkring hver bygning og
indbyde til ophold.
Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Rabalderstræde
ad Lydmuren, Penselstrøget eller Basgangen. Servicekørsel som vareleveringer og affaldsafhentning har vejadgang
enten fra Maglegårdsvej ad ny vej til Bagtæppet eller fra
Havsteensvej ad ny vej langs Bifaldet.
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Vejene indenfor lokalplanområdet vil kun i mindre grad
være trafikerede med biltrafik, idet hovedparten af parkeringen til området bliver håndteret uden for lokalplanområdet umiddelbart ved ankomsten til Musicon. Vejenes
profil kan derfor snævres ind og gives et knækket forløb,
så hastigheden samtidig dæmpes, og kørearealet også kan
anvendes af de bløde trafikanter som et shared space efter
samme princip som på Rabalderstræde. Den mindre andel
af bilparkeringen, der skal etableres inden for området,
skal primært anlægges langs vejene.

Test
ROCKmagnet

Containerby
Basgangen

Veje, stier og øvrige forbindelser på
tværs af lokalplanområdet

Penselstrøget, der i dag ligger langs med Søjlepladsen,
flyttes til passagen mellem Hal 6/7 og Hal 10 og anlægges
som en sti med bilkørsel tilladt på den østligste halvdel. Fra
Basgangen til Rockmuseet skal der etableres en sti, der
giver direkte gående forbindelse fra parkeringsanlægget
ved Pulsen.

Maglegårdsvej

j

Køgeve

Penselstrøget og Hal 10 med ny
overbygning set fra Bagtæppet

Håndtering af virksomheds- og aktivitetsstøj
Lokalplanområdet grænser op til et område med støjende
virksomheder mod vest, og for ikke at begrænse de eksisterende virksomheders aktiviteter fastlagde lokalplan 540
for hele Musicon, at der ikke kunne placeres støjfølsomme
anvendelser i den vestligste del af Musicon. I stedet udlagde lokalplan 540 området som en støjzone X med mulighed for et højere støjniveau og dermed plads til, at også nye
mere støjende aktiviteter kan indpasses.
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Med denne lokalplan indskrænkes støjzone X (kortbilag 5),
idet behovet for at indpasse nye mere støjende aktiviteter
vurderes at være begrænset. Støjzone X opretholdes dog
med en sådan udbredelse, at der ikke ændres på mulighederne for de eksisterende virksomheder. Ud af støjzone
X tages nu området langs Basgangen, hvor der i en del af
kvarteret kan etableres boliger.

Bifaldet
(sydlige del)

max. bygningshøjde indenfor lokalplanen
Vandtårnet

Redegørelse
Kig til Roskilde fra Vigen med
markering af maksimal højde på
byggeri indenfor lokalplanen

STØJKATEGORI

VIRKSOMHEDS-STØJ

ARRANGEMENT-STØJ

STØJTYPER

støj fra virksomheder:
lydstudie, fast
lydinstallation
på Den Røde
Løber, producerende værksted

støj fra midlertidige arrangementer:
Koncert, events
o.lign. (omfatter ikke støj fra
byliv generelt)

STØJZONE X
(kortbilag
6)

Y

X og Y

STØJGRÆNSE,
DAG*

60 dB

55 dB

kan fastlægges
i en forskrift
hvis nødvendigt

STØJGRÆNSE,
AFTEN*

60 dB

45 dB

kan fastlægges
i en forskrift
hvis nødvendigt

STØJGRÆNSE,
NAT*

60 dB

40 dB

kan fastlægges
i en forskrift
hvis nødvendigt

HYPPIGHED

ubegrænset

ubegrænset

kan fastlægges
i en forskrift
hvis nødvendigt

VARIGHED

ubegrænset

ubegrænset

kan fastlægges
i en forskrift
hvis nødvendigt

*støjgrænseværdierne er taget fra gældende miljølov. Støj fra midlertidige arrangementer kan typisk
ikke overholde de vejledende støjgrænseværdier
for virksomhedsstøj, men til gengæld er arrangementstøjen af kortere varighed. Arrangementstøjen kan, hvis det bliver nødvendigt, reguleres i en
særskilt forskrift. Se side 23

Arealerne til midlertidig bebyggelse fastholdes som del af
støjzone X, og det giver mulighed for mere lempelige forhold for virksomheder som f.eks. lydstudier for at etablere
sig i en containerenhed. Også Den Røde Løber og Søjlepladsen fastholdes i støjzone X, hvilket giver mere lempelige rammer for installationer af lyd og musik som del af
det interaktive byrum på Den Røde Løber.
På Søjlepladsen og Den Røde Løber vil der også blive
afholdt større midlertidige arrangementer med en lydpåvirkning på omgivelserne. Derfor fastlægger lokalplanen,
at boliger ikke må etableres i umiddelbar nærhed af de to
store byrum.
Håndtering af trafikstøj
Lokalplanområdet er påvirket af trafikstøj fra de omgivende veje og især Holbækmotorvejen. Ved etablering af
støjfølsomme anvendelser som f.eks. boliger og udendørs
opholdsarealer, skal det derfor sikres, at trafikstøjen dæmpes til et acceptabelt niveau. Lokalplanen præciserer, at
beboelse, der etableres til korterevarende beboelse så som
elevboliger i tilknytning til højskolen, kan ligestilles med
hoteller og dermed skal opfylde de vejledende støjgrænseværdier for hoteller.
For at begrænse opsætningen af skærme til støjdæmpning
og dermed opretholde en åben karakter i områdets udearealer, anviser lokalplanen, hvor der kan etableres udendørs
opholdsarealer, der er skærmet af anden bebyggelse.
Forhold til anden planlægning
Statslig planlægning
Miljøministeriet har indsigelsesret over for kommunernes
planlægning, hvis planlægningen er i strid med overord-

lokalplanens højeste bygnings placering

Domkirken

Silo 1
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nede planlægningsinteresser. De statslige interesser, der
er aktuelle i forhold til denne lokalplan, er sammenfattet
nedenfor.
Lokalplanområdet er i Forslag til vandplan 2010-2015
udpeget som et område med drikkevandsinteresser, hvor
grundvandet i særlig grad skal beskyttes. Der indvindes
dog ikke vand inden for lokalplanområdet, og lokalplanens
bestemmelser for områdets anvendelse er ikke i strid med
beskyttelsen af grundvandet.
Lokalplanområdet ligger i yderkanten af den kystnære del
af byzonen. Roskilde kommune skal derfor i henhold til
Planlovens kapitel 2a om planlægning i kystområdet gøre
rede for, hvordan bebyggelse og anlæg inden for lokalplan–
området påvirker kystlandskabet visuelt. Afviger bebyggelsen væsentligt i højde og volumen, skal der gives en
begrundelse for det.
Lokalplanen giver mulighed for at opføre en lille del af
bebyggelsen på:
•

ca. 25x25 meter i op til 8 etager og 31 meter målt fra
kote 48,5-49, hvilket svarer til en højde på op til 80 meter over havet

•

på ca. 25x50 meter i op til 5 etager og 25 meter målt fra
kote 48,5-49, hvilket svarer til 74 meter over havet

Roskilde Kommune har som del af miljøscreeningen undersøgt, hvordan det høje byggeri fremstår set fra fjorden,
og visualiseringerne viser, at topografien og byområdet
imellem fjorden og lokalplanområdet bevirker, at byggeri
med de højder, der er fastsat i lokalplanen, bliver skjult bag
andre bygninger og træer og dermed ikke vil medføre, at
oplevelsen af kystlandskabet ændres. Se også side 22.
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Visualisering af passage og overbygning mellem Hal 6/7 og Hal 10
set fra Bagtæppet

I visualiseringen ses ungdomsboligbebyggelsen Silo 1, hvis
højeste punkt er 76 meter over havoverfladen og Roskilde
Sygehus, hvis højeste del er opført i 8-9 etager. Lokalplanområdet ligger længere væk fra fjorden, og det er årsagen
til, at højt byggeri her fremstår lavere end både ungdomsboligerne og sygehuset.
Fingerplan 2007 skal sikre, at byudviklingen i hovedstadsområdet især understøtter den kollektive trafikbetjening,
og at byspredning i det åbne land begrænses. Bebyggelse
skal derfor fortrinsvis samles i Fingerbyen (håndfladen
og byfingrene) langs med trafikårerne mellem København
og købstæderne og yderligere koncentreres i nærhed til
stationerne.
I forhold til Fingerplan 2007 er lokalplanområdet beliggende inden for Roskilde-byfingeren med nærhed til en station.
Fingerplanens retningslinjer er indarbejdet i Kommuneplan
2009.
Kommuneplan
I Roskilde kommuneplan 2009 er lokalplanområdet beliggende indenfor rammeområderne 3.BS.8 og 3.CB.2.
Områderne ligger inden for det stationsnære område
omkring Roskilde station, men uden for det stationsnære
kerneområde (600 m gangafstand fra stationen). Planlægningen 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.

Musicon og lokalplanområdet
i det stationsnære område
omkring Roskilde station

Kommuneplan 2009 fastlægger, at en væsentlig del af den
fremtidige byudvikling skal foregå som fortætning af den
eksisterende by, hvor Roskilde bymidte og Musicon er de
primære områder. Musicon kan derfor udvikles til en tæt
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bydel med en bebyggelsesprocent på 150% for rammeområde 3.CB.2 og 80% for rammeområde 3.BS.8.
Ifølge planloven skal detailhandel koncentreres i bymidter,
bydelscentre og lokalcentre med undtagelse af visse former for detailhandel. Rammeområde 3.CB.2 er udlagt til
Musicon bydelscenter med en samlet ramme til detailhandel på 5.000 m2. Uden for bydelscentret i rammeområde
3.BS.8 kan der etableres op til 1.500 m2 detailhandel i form
af mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til
en virksomheds produktionslokaler.
Kommuneplan 2009 beskriver trafikplanlægning som en
forudsætning for bæredygtig byudvikling. Ved hjælp af mobilitetsplanlægning er det målet at opnå den bedste udnyttelse af trafikkapaciteten med bæredygtige transportformer; kollektiv trafik, cykel og gang, som alternativ til bilen.
Kommuneplan 2009 indeholder desuden retningslinjer for
en række forhold, hvor der i denne lokalplan skal tages
hensyn til retningslinjer vedrørende Byrum til spontan
udfoldelse, Parkering, By- og kontorerhverv og Rækkefølge
for byudvikling af regional karakter.
Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser for
området.
Byplanvedtægt og lokalplan
Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves samtidig - for
dette lokalplanområde - den hidtil gældende lokalplan 540,
men kun for så vidt angår udvalgte bestemmelser.
Servitutter for matrikler inden for lokalplanområdet, der er
uforenelige med lokalplanens formål aflyses, når lokalpla-
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Visualisering af fremtidig rumlighed i ombygget Hal 9

nen er vedtaget.
Planlægning i forhold til nabokommuner
Det er Roskilde Kommunes vurdering, at lokalplanen ikke
har trafikale og miljømæssige konsekvenser for nabokommunerne Frederikssund, Egedal, Høje Taastrup, Greve, Solrød, Køge og Lejre, men at lokalplanen kan have en positiv
indvirkning på vores nabokommuner, idet etableringen af
Danmarks Rockmuseum forventes at tiltrække nye turister
til regionen. Ligeledes forventer kommunen, at lokalplanen - som et led i den dialogbaserede og åbne udviklingsstrategi for Musicon - bidrager til et mere alsidigt udbud
af byggearealer i denne del af Sjælland, der vil appellere
til et kreativt brugersegment og skabe muligheder for nye
kulturerhverv i regionen.

A-bus, der kører på buslinjen til til
Musicon

Visualisering af fremtidig eventsti mellem Musicon og Roskilde
station

Kollektiv og bæredygtig trafikplanlægning
Busplan 2012 danner baggrund for fremtidige busruter i
kommunen. Med Roskilde station som knudepunkt kører
busserne på tværs af Roskilde by og også igennem 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 af Musicon for at fremme
brugen af de bæredygtige transportformer. I form af parke–
ringsnormer, retningslinjer for placering af parkeringspladser og karakteren af hovedstrøget Rabalderstræde
er virkemidlerne delvist indarbejdet i lokalplan 540, der
gælder for lokalplanområdet. I lokalplan 571 konkretiseres
brugen af virkemidlerne yderligere i form af placering af
parkeringspladser til cykler og biler.
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Vej- og stiplanlægning
Der er vejadgang til lokalplanområdet for almindelig trafik
fra Rabalderstræde, som i den overordnede vejplan har
status som overordnet fordelingsvej. For servicekørsel skal
der etableres vejadgang enten fra Maglegårdsvej ad ny vej
til Bagtæppet, eller ad ny vej langs Bifaldet.
Vejadgang til planlagte parkeringsanlæg med andel af
parkeringskapacitet til lokalplanområdet sker via Pulsen,
Havsteensvej og på længere sigt også via ny adgangsvej fra
Køgevej.
Rabalderstræde vil blive anlagt som shared space, hvor
cykling, gang og biler deles om kørearealet under hensyntagen til hinanden. Rabalderstræde og den planlagte stibro
over Holbækmotorvejen indgår som del af en overordnet
rekreativ cykelforbindelse mellem Viby og Roskilde og som
en direkte og effektiv cykelforbindelse fra periferien af
pedalzonen til Roskilde bymidte. Der er planlagt for yderligere cyklistsikring og -fremkommelighed i krydset mellem
Rabalderstræde og Søndre Ringvej.
Der er planlagt for yderligere cyklistsikring og -fremkommelighed på strækningen mellem lokalplanområdet og
Østervangskolen i form af et lysreguleret kryds mellem
Stenkrogen og Køgevej.
Skoledistrikt
Lokalplanområdet ligger indenfor Østervangskolens skoledistrikt, som har kapacitet til den boligudbygning, som
lokalplanen giver mulighed for. Byrådet kan ændre på
skoledistrikterne.
Kulturhistorie
Roskilde Museum har i medfør af museumslovens § 23

Redegørelse

Visualisering af indgang til Rockmuseet fra Den Røde Løber

foretaget en kontrol af lokalplanområdet, og det oplyses, at
der ikke er registreret jordfaste fortidsminder, men det anbefales at der foretages en prøvegravning inden byggestart.

Hal 9 og Søjlepladsen
er tydelige spor fra
den tidligere betonproduktion i området.

Området rummer industrihaller, belægninger og spor fra
den tidligere betonproduktion i området, der giver området
en unik karakter. Lokalplanen fastlægger bestemmelser
om, at kvaliteter ved de eksisterende haller samt udvalgte
spor skal bevares.
Miljømæssige forhold
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, som trådte i kraft den 21. juli 2004, 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.
Miljøscreening
Det er Roskilde Kommunes vurdering, at der på baggrund
af »screening« af lokalplanforslag 571, ikke er behov for at
foretage en samlet miljøvurdering af lokalplanforslaget*2.
Som del af screeningen er to miljøemner blevet undersøgt
nærmere. Det drejer sig om ’de kulturhistoriske forhold’ og
’støj og vibrationer’.
På baggrund af en undersøgelse af forskellige markante
kig til Roskilde by konkluderer screeningen om de kulturhi-
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storiske forhold, at lokalplanen ikke vil ændre væsentligt på
oplevelsen af kystlandskabet og ikke vil forstyrre oplevelsen af Domkirken som byens vartegn.
Dog peger screeningen på, at hvis der etableres lysende
facader på overbygningerne i ROCKmagneten kan det have
en negativ indvirkning på oplevelsen af Domkirken. Derfor
forudsætter lokalplanen her, at før der kan gives tilladelse
til lysende facader, skal den visuelle påvirkning undersøges
nærmere.
I forhold til støj og vibrationer er det forventede aktivitetsog støjniveau fra midlertidigt støjende aktiviteter i form af
koncerter og events blevet beskrevet og vurderet. Screeningen konkluderer om emnet, at det er sandsynligt, at støjpåvirkningen ikke vil overstige et acceptabelt niveau. Dog skal
støj- og aktivitetsniveau løbende observeres og vurderes for
Musicon som helhed.
De aktuelle daglige aktiviteter i Hal 12 er blevet screenet
i forhold til mulige fremtidige konflikter med lokalplanen.
Screeningen konkluderer, at en realisering af lokalplanen
sandsynligvis ikke vil være i konflikt med Hal 12’s skateaktiviteter eller midlertidige udendørs koncert-/eventaktiviteter, men at en realisering af lokalplanen sandsynligvis
vil medføre krav om tiltag i Hal 12, for at Hal 12s jævnlige,
indendørs koncert- og eventaktiviteter kan fortsætte.
Hal 12 vil over en årrække blive nabo til flere nye kvarterer på Musicon. Screeningen viser samtidig, at tilsvarende
krav til Hal 12 også vil blive udløst af fremtidig byudvikling
øst for Rabalderstræde. Kommunen har derfor vurderet,
at målet om at udvikle en tæt og levende bydel på Musicon
og samtidig opretholde de aktuelle aktiviteter i Hal 12 vil

*2 I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 540 for hele
Musicon blev der i 2010 udarbejdet en egentlig miljøvurdering
med tilhørende miljørapport, der
fokuserer på tre forhold: trafik,
luftforurening og støj.
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Visualisering af fremtidigt miljø i
ombygget Hal 10

indebære, at der over tid i takt med udbygningen pålægges
krav om tiltag og forbedringer af den midlertidige ramme
om Hal 12s aktiviteter, der begrænser støjgenerne, så de
harmonerer med den planlagte byudvikling.
Vurdering og screening har været udsendt til høring hos
Kulturstyrelsen, Skov og Naturstyrelsen, Miljøcenter Ro–
skilde, Roskilde Museum og Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, der ikke har haft bemærkninger til
planen.
Lokalplanforslaget redegør for forholdet til øvrig planlægning, hvoraf det fremgår, at planen ikke er i strid med
anden overordnet planlægning eller sektorplanlægning ud
fra en miljømæssig vurdering.
Forurening
Region Sjælland har kortlagt hele lokalplanområdet efter
lov om forurenet jord. Derfor forudsætter ændret anvendelse til sårbare formål, som eksempelvis boliger og offentligt
tilgængelige arealer, at bygherre indhenter en tilladelse
efter § 8 i lov om forurenet jord. Kravet gælder også for
midlertidige anvendelser og bygge- og anlægsarbejder på
arealer, der anvendes til sårbare formål.
Varme- og vandplanlægning
Lokalplanområdet forsynes med fjernvarme og vand fra
Roskilde Forsyning A/S. Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmenettet. Nyt byggeri, der opføres som lavenergibyggeri, er undtaget for tilslutningspligt til fjernvarmeforsyningen. Nyt byggeri i form af mobile enheder, der ikke har
behov for vand, er undtaget for tilslutningspligt til vandforsyning.
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Spildevandsplanlægning
Området er planlagt separatkloakeret, og derfor skal
spildevand og regnvand separeres før tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg. Regnvand skal ledes til fælles
regnvandsrender med videre tilslutning til offentligt regnvandsanlæg i Rabalderstræde og Rabalder Parken.
Af ressourcemæssige hensyn er det ønskeligt at nedsive
eller genbruge regnvand. 20% af regnvandet for lokalplanområdet som helhed skal genbruges, nedsives diffust eller
tilbageholdes på området, indtil regnvandsbassinet i Rabalder Parken kan håndtere det.
Miljømyndigheden kan, på nærmere givne vilkår, give tilladelse til koncentreret nedsivning af regnvand fra tage og
overfladevand fra befæstede arealer. Tilladelsen kan som
hovedregel kun gives, hvis nedsivningen kan ske uden risiko for grundvandet, hvis det er geoteknisk muligt og hvis
det kan ske uden ulemper for naboer.
Renovation
Bebyggelser indenfor lokalplanområdet er omfattet af henholdsvis ’Regulativ for affald fra husholdninger i Roskilde
Kommune’ eller ’Regulativ for affald fra erhverv i Roskilde
Kommune’. Indenfor lokalplanområdet skal husholdninger
og erhverv dele de fælles affaldspladser.
Tilladelser fra andre myndigheder
Hvis der skal etableres lysende facader på højt byggeri i
lokalplanområdet kræver det tilladelse fra Kulturstyrelsen.
Derudover kræver lokalplanens realisering ikke tilladelse
fra andre myndigheder end Roskilde Kommune.

Regnvandsanlæg i Rabalder Parken
på åbningsdagen.
Foto: Thierry Wieleman
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bemærkninger indkommet under offentlig
høring
Lokalplan 571 har været i offentlig høring i perioden 3. maj
til 28. juni 2013. I forbindelse med høringen kom der bemærkninger fra bygherrerne til ROCKmagneten primært
angående anvendelse af arealet mellem Søjlepladsen og
Rabalderstræde og placeringen af cykelparkering til byggefelt B (rockmuseet). Øvrige bemærkninger kom fra andre
aktører på Musicon i forhold til lokalplanens indvirkning på
eksisterende støjende aktiviteter i Hal 12 og konsekvenser
for kunstnerværkstedet på Penselstrøget.
Kommunen har vurderet, at bemærkningerne giver anledning til mindre ændringer i lokalplanen. Under høringsperioden er kommunen blevet opmærksom på enkelte forhold
i lokalplanen, som kommunen ønsker at ændre. I forhold til
lokalplanforslaget indeholder nærværende lokalplan derfor
følgende mindre ændringer uden væsentlig betydning for
lokalplanens indhold:
•

•
•
•
•

•
•

en lille del af matrikel 9ap er inddraget i lokalplanområdet som manøvreareal ved brandredning til byggefelt
A
det er tilføjet, at Bagtæppet kan benyttes som adgangsvej til eksisterende bolig på matrikel 2gh
der udlægges manøvrearealer for kraner på Penselstrøget til flytning af mobilt byggeri i byggefelt G
testfeltet udlægges som friholdt areal
udbygningsmulighederne i byggefelt C er udvidet i forhold til etageareal, bygningshøjde og bevaring af eksisterende hal 6/7
krav om bevaring af højtsiddende vinduesbånd er lempet
krav om varierende belægninger på friarealer i bygge-

27
felt H er fjernet
Derudover er der i lokalplanen foretaget redaktionelle ændringer uden betydning for planens indhold.
Dispensation fra lokalplanen
Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen
kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

lders
træd

A
B

Raba

Kig 1-7 viser udvalgte kig, som lokalplanen
tager hensyn til for at sikre, at byggeriet i byggefelt A-D (ROCKmagneten) opleves markant
fra omgivelserne.
Hensynet sætter øvre grænser for højde og
omfang i byggefelterne G (containerby) og H
(Basgangen) og i friholdt areal J (testfelt).
Diagrammet til højre viser, hvordan arealerne
G/H/J samlet set bliver begrænset af hensyn til
kig 1-7 fra de røde prikker.
De viste volumener i areal G, H og J er kun
udtryk for maksimale højder og omfang, men
ikke udtryk for hvordan, der kan opføres byggeri/ midlertidige installationer på arealerne.
For byggefelt G og H er grænserne omsat til
bygningshøjder i lokalplanens bestemmelser.
Lokalplanen giver ikke mulighed for permanent
byggeri i friholdt areal J (testfelt).
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Kig 1, fra Rabalderstræde ved Lydmuren (nordlig kant)
Væsentligste kvalitet: Første kig til de tre overbygninger og Søjlepladsen ved
ankomst fra nord

B
D

Lokalplanens hensyn til Kig 1:
• installationer i testfeltet og bygningshøjderne i byggefelt G afgrænses , så
der sikres kig til de tre overbygninger og
Søjlepladsen

J

A
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Kig 2, fra Rabalderstræde ved friholdt areal L (nordlig kant)
Væsentligste kvalitet: De tre overbygninger præsenterer sig side om side som
fritliggende tårne uden at overlappe hinanden.

B

A

D
C

J
L

Lokalplanens hensyn til Kig 2:
• installtioner i testfeltet og bygningshøjderne i byggefelt G afgrænses, så der sikres
kig til de tre overbygninger, Søjlepladsen
og gavl af hal i byggefelt A
• byggefelt Ds overbygning har synlig underkant mod nord og synlig overkant, og gavl
af hal i byggefelt C er delvist synlig
• der er ikke byggeri, der visuelt træder ind
under overbygningen i byggefelt B
• den maksimale bygningshøjde i byggefelt
G ud til friholdt areal L relaterer sig til de
eksisterende haller og søjlerækkerne

Kig 3, fra Rabalderstræde ved friholdt areal L (midterakse)
Væsentligste kvalitet: Kig på langs af friholdt areal L og direkte mod indgang
under overbygningen i byggefelt B

B
D
C

L

A

Lokalplanens hensyn til Kig 3:
• der sikres kig til de tre overbygninger og
Søjlepladsen
• byggefelt Ds overbygning har synlig overkant og nordside
• gavl af hal i byggefelt A er synlig og gavl af
hal i byggefelt C er delvist synlig
• der er ikke byggeri under overbygningen i
byggefelt B
• den maksimale bygningshøjde langs
friholdt areal L (Den Røde Løber) relaterer
sig til de eksisterende haller og søjlerækkerne

Redegørelse
Kig 4, fra Rabalderstræde ved Penselstrøget

Væsentligste kvalitet: Kig til passage mellem haller i byggefelt C og D og
overbygning henover passagen. Første kig til en af overbygningerne ved
ankomst fra syd.

Lokalplanens hensyn til Kig 4:
• der sikres kig til nordlig del af overbygning
i byggefelt D
• hjørner af haller i byggefelterne C og D er
synlige
• den maksimale bygningshøjde i byggefelt
H nærmest ved byggefelt D relaterer sig til
højde af overbygning i byggefelt D
• den maksimale bygningshøjde i byggefelt G
langs nordkanten af Penselstrøget relaterer sig til de eksisterende haller

D

C

H

G

Kig 5, fra Rabalderstræde ved Basgangen (sydlig kant)
Væsentligste kvalitet: Kig til hjørne af hal i byggefelt D. Første kig til en af de
eksisterende haller ved ankomst fra syd.

Lokalplanens hensyn til Kig 5:
• der sikres kig til hjørne af hal i byggefelt D
• den maksimale bygningshøjde i byggefelt
H nærmest ved byggefelt D relaterer sig til
højde af overbygning i byggefelt D
• den maksimale bygningshøjde i byggefelt H generelt er synligt lavere end den
maksimale højde af overbygning i byggefelt
B, men kan punktvis opføres med samme
højde som overbygningen.

D
H
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Kig 6, fra Basgangen ved sti fra parkeringsanlæg

Væsentligste kvalitet: Kig til overbygning i byggefelt B og til alle tre haller i
byggefelt A-D. Første kig til byggeri i byggefelt A-D ved ankomst fra fælles
parkeringsanlæg ved Pulsen.

D
B

C

A

Lokalplanens hensyn til Kig 6:
• byggefelt H holder afstand til hal i byggefelt
D
• den maksimale bygningshøjde i byggefelt
H nærmest ved byggefelt D relaterer sig til
højde af overbygning i byggefelt D

H

Kig 7, fra friholdt areal L ved byggefelt B
Væsentligste kvalitet: Kig til friholdt areal foran byggefelt D og frirum omkring
overbygning i byggefelt B.

B

D

G

Lokalplanens hensyn til Kig 7:
• byggeri i byggefelt G holder afstand til byggefelt B
• byggeri i byggefelt G nærmest byggefelt B
skal være lavt

Redegørelse
Illustrationsplan

Lokalplangrænse
Bebyggelse
Høj bebyggelse
Containerbyggeri
Interaktivt byrum ’Den Røde
Løber’
Grønt friareal
Areal friholdt for bebyggelse
Bilparkering
Regnvandsrender
Beplantning
Mulig bebyggelse på sigt
(endnu ikke lokalplanlagt)

Søndr
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Havsteensvej

et

Rampelys

Penselstrøget
Bagtæppet

Basgangen

træde
Rabalders

Lydmuren

Bestemmelser
*1
En lokalplan kan ikke planlægge
for midlertidige anvendelser og
bygninger. Uanset de afgrænsede
byggefelter er midlertidige anvendelser og midlertidige bygninger
inden for hele lokalplanområdet
ikke i modstrid med lokalplanen.
*2
Kreative erhverv er et alsidigt
begreb, og vi tager udgangspunkt
i Erhvervs- og Byggestyrelsens
definition af de 13 kreative delbrancher:
• Arkitektur
• Design
• Bøger og presse
• Kunst og kunsthåndværk
• Radio og TV
• Film og Video
• Indholdsproduktion (inkl. computerspil og software)
• Musik
• Reklame
• Gastronomi og natteliv
• Overnatninger og turistbureauer
• Forlystelsesparker og events
• Sport og Fritid
Musicon skal udvikles til at være
en kreativ og musisk bydel i bred
forstand. For at kunne realisere
denne vision udvider Roskilde
Kommune for lokalplanområdet
erhvervs-definitionen til også
at omfatte relaterede erhverv,
herunder mindre produktionsvirksomheder, fx. mikrobryggerier,
gourmet-fødevarer, lydteknik eller
lignende, samt relevante liberale
erhverv, rådgivning og konsulenter
mv. samt servicevirksomheder som
fx frisør, sundhedsklinik, håndværkere, translatører mv.

I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse 937 af
24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for
det i § 2 nævnte område i Roskilde Kommune.
§1 Formål
Lokalplan 571 har til formål at sikre, at
•

der centralt på Musicon kan opføres ny bebyggelse*1 i
form af et stort bygningskompleks i sammenhæng med
de eksisterende haller, en containerby og blandede
bebyggelser i kvartererne Bifaldet og Basgangen. Byggerierne skal understøtte udviklingen af Musicon til en
tæt og levende bydel med blandede aktiviteter.

•

det nye bygningskompleks i tilknytning til de eksisterende haller opføres i respekt for de arkitektoniske
principper og kvaliteter, der kendetegner vinderforslaget fra arkitektkonkurrencen om ROCKmagneten

•

ny bebyggelse i containerby og i kvartererne Bifaldet
og Basgangen styrker Rabalderstræde som bydelens
aktive hovedstrøg og skaber kvarterer, der indbyder til,
at man bevæger sig rundt i dem. Byggeriet skal opføres
under hensyntagen til udvalgte kig til bygningskomplekset i de eksisterende haller

•

store arealer foran bygningskomplekset i de eksisterende haller friholdes for bebyggelse og udlægges til
offentligt tilgængelige byrum

§2 Område og zonestatus
2. 1
Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 2 og
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omfatter dele af matr. nr. 9b, 9ao, 9ap og 9k af Vestermarken, Roskilde jorder, samt alle parceller, der efter den 23.
oktober 2012 udstykkes fra de omfattede arealer på de
nævnte ejendomme.
2. 2
Lokalplanområdet ligger i byzone
§3 Anvendelse
3. 1
Lokalplanområdet opdeles i 5 delområder, som vist på
kortbilag 2
3. 2
Hele lokalplanområdet må - under visse støjkrav (se § 3.
4 og 3. 5) - anvendes til kultur og publikumsorienterede
formål, offentlige formål, kreative erhverv*2, uddannelse,
hotel og restauration, udendørs aktivitetsområder*3 og detailhandel i form af mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler*4.
Størrelsen på den enkelte butik må ikke overstige 65 m2
etageareal*5, og der kan indenfor lokalplanområdet samlet placeres 250 m2 etageareal detailhandel til denne type
butikker.
3. 3
Delområde 2a og 2b må - under visse støjkrav (se § 3. 5)
- desuden anvendes til detailhandel i form af udvalgsvarebutikker.
Størrelsen på den enkelte butik må ikke overstige 120 m2
etageareal, og der kan indenfor delområde 2 samlet placeres 200 m2 etageareal detailhandel.

*3
Udendørs aktivitetsområder er
f.eks. diverse byrum og pladser og
betragtes som mindre miljøfølsomme end udendørs opholdsarealer.
Se også figur 17, side 54)
*4
Mindre butikker til salg af egne
produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler defineres som butikker, hvor kunderne
kun har adgang til butikken og ikke
til værkstedet. I dette tilfælde er
det alene det areal, hvor kunderne
kommer, der tæller som butiksareal. Det kan f.eks. være butikker
til salg af kunst, glas, musikinstrumenter, øl fra eget mikrobryggeri.
eget tøjdesign etc.
I andre tilfælde skal hele arealet
inkl. produktionsarealer medregnes til butikken, det kan for eksempel være en glaspuster, der har et
åbent værksted i den ene ende af
butikken, hvor kunderne kan se på.
Diverse markeder (jule-/ kunst-/
loppemarked og outlets/ lagersalg)
af få dages varighed og dermed
midlertidig karakter er ikke i modstrid med lokalplanen.
*5
Der sigtes dog mod mange små
værkstedsbutikker i området på
15-30 m2 etageareal.

Bestemmelser
3. 4
Støjzone X kan anvendes til de af lokalplanområdets anvendelser (3. 2), der kan tolerere og - i forhold til andre anvendelser indenfor zonen - overholde støjkrav svarende til
”erhvervs- og industriområde med forbud mod generende
virksomheder” (områdetype 2)*6 . Se figur 1.
Støjzone X må derfor ikke anvendes til almindelige helårsboliger eller tilsvarende meget miljøfølsomme anvendelser.

*6
Områdetyperne refererer til
miljømyndighedernes vejledende
grænseværdier for støj.

3. 5
Støjzone Y kan anvendes til de af lokalplanområdets anvendelser (§ 3. 2 og 3. 3), der kan tolerere og - i forhold
til andre anvendelser indenfor zonen - overholde støjkrav
svarende til støjgrænseværdierne for områder udlagt til
”blandet bolig- og erhvervsbebyggelse” (områdetype 3)*6.
Se figur 1.
3. 6
Delområde 1b må desuden anvendes til boligformål i form
af elevboliger i tilknytning til en uddannelsesinstitution eller lignende korterevarende beboelse. Se figur 1.
3. 7
Delområde 1c og 2b må desuden anvendes til boligformål.
Se figur 1.
Figur 1 (skema til højre): Skemaet viser i hvilke dele af lokalplanområdet de
forskellige anvendelser (anvendelsestype kombineret med støjtolerance og
støjaftryk) kan etableres.

§4 Udstykning
Der må foretages den nødvendige udstykning til realisering
af området.
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Anvendelser

Kultur og
publikumsorienterede formål, offentlige
formål, kreative
erhverv, uddannelse, hotel,
restauration
og detailhandel (i form af
værkstedsbutikker) + tilknyttede udendørs
opholdsarealer
samt udendørs
aktivitetsområder

Detailhandel
i form af
udvalgsvarebutikker

Boligformål
i form af
korterevarende
beboelse

Udendørs
opholdsarealer
tilknyttet
korterevarende
beboelse

Boligformål Udendørs
opholdsarealer
tilknyttet
boligformål

Tolererer
støjkrav for
områdetype 2

Hele lokalplanområdet

Delområde
2a, 2b

Delområde
1b, 1c, 2a, 2b

Hele lokalplanområdet

-

-

Overholder - i
forhold til andre anvendelser indenfor
støjzonen
- støjkrav for
områdetype 2

Støjzone X

-

-

Støjzone X

Støjzone Y

-

Tolererer
støjkrav for
områdetype 3

Støjzone Y

Delområde
2a, 2b

Delområde
1b, 1c, 2a, 2b

Støjzone Y

Delområde
1c, 2b

Støjzone Y

Overholder - i
forhold til andre anvendelser indenfor
støjzonen
- støjkrav for
områdetype 3

Hele lokalplanområdet

Delområde
2a, 2b

Delområde
1b, 1c, 2a, 2b

Hele lokalplanområdet

Delområde
1c, 2b

Støjzone Y

OPHOLDSAREAL

SHARED SPACE
REGNVANDSRENDE I VEJSIDE

BILPARKERING

VEJKANT

SØJLEPLADSEN

SHARED SPACE
REGNVANDSRENDE I VEJSIDE

BILPARKERING

Bestemmelser
Figur 2-4: (ovenfor) Illustration af
muligt vejprofil for Lydmuren nord
for Hal 9 (tv), Lydmuren nord for
Søjlepladsen (mf) og Basgangen syd
for Hal 10 (th)
Opholdsarealet, der samtidig er en
gangzone for gående med nedsat
førlighed, kan f.eks. etableres som en
grusflade evt. med brug af armering,
imens shared space og langsgående
parkering kan etableres som en asfalt
flade, og den vinkelrette parkering
som græsarmering.

*7
Indgår i lokalplan 540 som b-b (se §
5. 3 og kortbilag 4 i lokalplan 540)

*8
Placering af vejudlæg er principielt
og fastlægges endeligt ved detailprojektering. For at begrænse
trafikken og sænke farten kan
vejene på delstrækninger anlægges med en smallere bredde end
de 9 meter, hvis projekteringen
viser, at det er muligt. Dermed kan
parkering langs vejene flyttes ind i
vejudlægget.

§5 Vej-, sti- og parkeringsforhold
5. 1 Veje
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Rabalderstræde ad Lydmuren, Penselstrøget eller Basgangen (kortbilag
4).
Servicekørsel skal ske fra Maglegårdsvej ad ny servicevej til Bagtæppet*7 eller ad ny vej D-D fra Havsteensvej til
Lydmuren.
Vej D-D udlægges med en bredde på 9 meter*8. Der skal
anlægges vandrender til afledning af overfladevand inden
for vejudlægget.
Der udlægges areal til omlægning af eksisterende veje;
Lydmuren, Basgangen, Bagtæppet og Penselstrøget som
vist på kortbilag 4. Penselstrøget udlægges i 6 meters
bredde og de øvrige veje med 9 meter*8. Der skal anlægges
vandrender til afledning af overfladevand inden for vejudlægget. Se figur 2-4.
Eksisterende vejadgang fra Lydmuren til matrikel 9ap skal
opretholdes (kortbilag 4).
Der kan fra vendeplads på Bagtæppet etableres vejadgang
til eksisterende bolig på matrikel 2gh.
Der skal til vejanlæg på Lydmuren under byggefelt A3 sikres en frihøjde på min. 4,2 over vejbelægning.
Vendepladser (kortbilag 4) udlægges med et areal på minimum12x12 meter.
5. 2 Stier
Stien e-e skal give offentligheden adgang på tværs af området fra fælles parkeringsanlæg ved Pulsen, som angivet
i lokalplan 540, til Penselstrøget og til østvendt indgang i

VEJKANT

BILPARKERING

SHARED SPACE
REGNVANDSRENDE PÅ VEJ

OPHOLDSAREAL
OVERKØRBAR KANT

byggefelt B.
På strækningen f-f udlægges Penselstrøget som en sti.
Forløbet af sti e-e og Penselstrøget f-f kan slynges. Stierne
udlægges med en bredde på 3 meter og med en principiel
placering som vist på kortbilag 4.
5. 3 Tilgængelighed
Nye stier og andre adgangsarealer, der leder til offentlige
tilgængelige bygninger og friarealer, skal forsynes med
ledelinjer, så der sikres en god tilgængelighed for personer
med nedsat førlighed.
5. 4 Parkering af cykler
Cykelparkering skal etableres i tilknytning til det enkelte
byggefelt, hvilket giver følgende muligheder:
•

til byggefelt A nord for byggefelt A3 og trukket ind i
vestvendt gavl af byggefelt A1

•

til byggefelt B i friholdt areal L (Den Røde Løber) og i
byggefelt B f.eks. trukket ind i vestvendt gavl af byggefelt B1

•

til byggefelt C i friholdt areal M, trukket ind i vestvendt
gavl af byggefelt C og på Penselstrøget f-f syd for byggefelt C

•

til byggefelt D i friholdt areal N, O og på Penselstrøget
f-f nord for byggefelt D

•

til byggefelt E mellem byggefelt E og indkørsel E-E

•

til byggefelt G langs internt gadeforløb og på Penselstrøget syd for byggefelt G

•

til byggefelt H internt i bebyggelsen. Til anvendelser i
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A-D

Bestemmelser
byggefelt H med funktionel tilknytning til anvendelser
i byggefelt D kan cykelparkering desuden etableres i
arealer udlagt til cykelparkering til byggefelt D.

P4
P1

P2

I

P5

E

A

5. 5 Parkering af biler
Parkering udlægges i parkeringszoner som vist på figur 5
P6 og kortbilag 4. Fordelingen af parkeringspladser på byggefelterne er principielt således:

B

P3

C

G

D

H

Der skal anlægges cykelparkering svarende til parkerings–
normer og principper fastlagt i lokalplan 540, § 5. 4. Dog
kan antallet nedsættes, hvis bygherre kan redegøre for
sandsynlig dobbeltudnyttelse af cykelparkering til anvendelser på tilstødende matrikler.

P7 • til byggefelt A i P1 og P2 (nord for vestlig del Lydmuren)

Figur 5: Diagram, der viser placering
af parkeringszoner

*9 Parkering til byggefelt G henvises til fælles anlæg jvf. placering i
Lokalplan 540

•

til byggefelt B i P2 og P3 (syd for vestlig del af Basgangen)

•

til byggefelt C i P3

•

til byggefelt D i P3

•

til byggefelt E i P2

•

til byggefelt H i P6 (syd for Penselstrøget) og P7 (nord
for østlig del af Basgangen)

•

til byggefelt I i P4 (vest for ny vej D-D) og P5

Der skal anlægges bilparkering svarende til parkeringsnormer fastlagt i lokalplan 540, § 5. 5.
Handicapparkering kan etableres i parkeringszonerne samt
i friholdt område M, i byggefelt I ved Rabalderstræde og i
byggefelt G ved Rabalderstræde
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Der kan ikke i lokalplanområdet anlægges parkering til
byggefelt G*9 ud over handicapparkering.
§6 Bebyggelsens omfang og placering
6.1.1 Byggefelt A-D (ROCKmagneten)
Byggefelterne A-D inklusiv underområder kan maksimalt
bebygges med følgende etageareal:
• 6800 m2 i byggefelt A
• 4100 m2 i byggefelt B
• 3300 m2 i byggefelt C
• 3800 m2 i byggefelt D
6. 1.2 Byggefelt A-D (ROCKmagneten)
I overensstemmelse med arkitektonisk princip (§1) udledt
af vinderforslaget i ROCKmagnet-arkitektkonkurrencen
skal bebyggelse i byggefelt A, C og D bevare placering og
volumen af de eksisterende haller, vist på kortbilag 6, enten
ved at genanvende de eksisterende haller eller ved at opføre ny bebyggelse med samme placering og volumen.
Dog kan volumenet af den eksisterende hal i byggefelt C
ændres - for at sikre dagslys og tilstrækkelig lofthøjde til at
etablere to etager - ved at hæve taget og etablere lysgårde.
Taget kan hæves såvel på dele af taget eller for hele tagfladen. Lysgården kan etableres i de to zoner markeret med
rødt på figur 6.
6. 1.3 Byggefelt A-D (ROCKmagneten)
Vestvendte gavle i byggefelt A, B og C kan trækkes op til 6
meter ind i den udvendige bygningsramme, ligesom eksisterende østvendt gavl i byggefelt A.

Figur 6: Diagrammer, der (øverst)
viser to zoner, hvor der kan etableres lysgårde (2.-5. fag fra den
vestlige ende af hal 6 og 4.-5. fag
fra den østlige ende af hal 7 samt
3. fag, hvis dør mellem byggefelt B
og C kan placeres i 2. fag.) Nederst
eksempel på lysgårde.

Figur 8: Diagram, der viser, at de
tre overbygninger skal placeres i
forskellige niveauer og med forskellige højder, således at overbygning i
byggefelt A er højest og overbygning
i byggefelt D er lavest.

Bestemmelser
6. 1.4 Byggefelt A-D (ROCKmagneten)
I overensstemmelse med arkitektonisk princip (§1) udledt
af vinderforslaget i ROCKmagnet-arkitektkonkurrencen
skal bebyggelse i byggefelt A, B og D punktvist tilføje nyt
byggeri som overbygninger på de eksisterende haller.
Der skal opføres en overbygning i:
• byggefelt A2-A3  
Figur 7: Diagram, der viser, at de tre
overbygninger er placeret så de til
sammen danner en rumlig komposition af volumener, der - uanset hvor
overbygningerne betragtes fra - er
placeret forskudt af hinanden.
*10 Der skal til vejanlæg på Lydmuren under byggefelt A3 sikres en
frihøjde på min. 4,2 over vejbelægning (se § 5. 1).

• byggefelt B2-B3
• byggefelt D2-D3
Overbygningerne kan skaleres og forskydes indenfor min.
og max. byggelinjer på kortbilag 3, men facadelinjerne a, b
og d må ikke visuelt være sammenfaldende og skal derfor
holde en afstand på min. 5 meter til hinanden (figur 7).
6. 1.5 Byggefelt A-D (ROCKmagneten)
Bebyggelse i byggefelt A-D skal opføres med følgende
etager og højder (figur 8) målt fra terræn som det højeste
punkt på en bygnings ydervæg:
•

byggefelt A1: svarende til eksisterende højde af Hal 9
med mulighed for udvendig isolering (ca. 8 m og 1-2
etager)

•

byggefelt A2-A3: min. 26 - max. 31 meter (svarende til
7-8 etager målt fra terræn samt mulighed for udnyttet
tagetage). I byggefelt A3 skal byggeri løftes fri af terræn, så der opnås en frihøjde på minimum 4,5 meter
under bygningen*10.

•

byggefelt B1: min. 6 - max. 9 meter (1-2 etager)

•

byggefelt B2-B3: min. 21 - max. 26 meter (svarende til
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4-5 etager målt fra terræn). I byggefelt B3 skal byggeri
løftes fri af terræn, så der opnås en frihøjde på 9-15
meter under bygningen.
•

byggefelt C: svarende til eksisterende højde af Hal 6/7
eller hævet/ hældning fladet ud - helt eller partielt - og
med mulighed for udvendig isolering (ca. 7 m og 1-2
etager) (figur 9).

•

byggefelt D1: svarende til eksisterende højde af Hal 10
med mulighed for udvendig isolering (ca. 8 m og 1-2
etager)

•

byggefelt D2-D3: min. 15 - max. 20 meter (svarende til
3-5 etager målt fra terræn). I byggefelt D3 skal byggeri
løftes fri af terræn, så der opnås en frihøjde på min. 8
meter under bygningen.

6. 1.6 Byggefelt A-D (ROCKmagneten)
Overbygningerne kan gives en større højde i form af teknikhuse og anlæg, såfremt teknikhuse og anlæg placeres, så
de ikke er synlige fra terræn i de udvalgte kig på s, 28-31
f.eks. ved at være skjult bag forhøjede facader.
6. 2 Byggefelt E og I (Bifaldet syd)
I byggefelt E og I kan der opføres op til 7500 m2 etageareal
bebyggelse fordelt på bygningsenheder med maksimale
fodaftryk på op til 375 m2. Undtaget er eksisterende bygning, Laboratoriet på kortbilag 1, der kan udvides til et
maksimalt fodaftryk på 800 m2.
Målt fra terræn som det højeste punkt på en bygnings
ydervæg skal bebyggelse opføres i min. 7 til max. 20 meter
(svarende til 2-6 etager)*11, dog maks. 11 meter (3 etager) i
byggefelt E.

Figur 9: Diagram (øverst), der viser,
hvordan eksisterende tag i byggefelt
C kan hæves/ hældning flades ud for
at skabe plads til 1. sal med ventilerede lukkede lokaler.
Fotos (nederst) med eksempel på
kontorindretning i hal med åben 1.
sal.
*11 Hvis man bygger:
• minimale 2 etager med et
fodaftryk på 100 m2 svarer det
til 200 m2 og
• maksimale 6 etager med et
maksimalt fodaftryk på 375 m2
svarer det til 2.250 etagemeter

G
H

Bestemmelser
Bebyggelse skal placeres principielt som vist på illustrationsplanen s, 33, hvilket betyder, at:
Figur 10: Med et ’enkelt og sluttet volumen med kubisk karakter’
menes et volumen, hvori kuben kan
genfindes som geometrisk figur. Det
er således ikke et krav, at bygningerne fremstår som rene kuber,
men kun at bygningsvolumenet skal
kunne aflæses som en bearbejdet
kube - f.eks. en kube, der er skåret i
eller er tvistet -, hvor volumenet har
beholdt kubens solide karakter.

Figur 11 (ovenfor): Varieret facadelinje med mellemrum imellem
bygningerne
Figur 12: To bygningsenheder sammenbygget over stueetageniveau

*12
Der kan dispenseres fra det
maksimale fodaftryk op til 160 m2
i fodaftryk, hvis bygningsenheden
i særlig høj grad fremstår varieret
med f.eks. forskudte facadelinjer,
tagterrasse, mellemrum mellem
containerne, indre gårdrum og
udadvendt og åben facade.

•

bygninger skal være fritliggende og have et enkelt og
sluttet volumen med kubisk karakter (figur 10). Bygninger kan ikke opføres som liggende stænger, hvorfor en
bygnings ene side maksimalt må være dobbelt så lang
som en anden side.

•

bygninger langs Lydmuren skal tilsammen danne en
bebygget kant, der fremstår varieret ved, at der er mellemrum i mellem bygningerne (figur 11).

For at skabe et kvarter, der indbyder til, at man bevæger
sig rundt i det (§1), skal man i gadeplan kunne bevæge sig
imellem bygningsenhederne, imens flere bygningsenheder
godt kan sammenbygges over stueetagens niveau i form af
mindre bygningsdele (figur 12).
I hjørnet Lydmuren/ vej D-D skal minimum stueetagen
ligge bag hjørneafskæring, så der sikres oversigtsareal i
henhold til vejloven.
6. 3 Byggefelt G (Containerbyen)
I byggefelt G kan der opføres op til 1500 m2 etageareal
bebyggelse fordelt på bygningsenheder med maksimale
fodaftryk på 120 m2*12. Dog tilstræbes generelt mindre
fodaftryk på op til 60 m2 (figur 13).
For at tage hensyn til de udvalgte kig vist på side 28-31 kan
der ikke opføres byggeri i G1. I de øvrige dele af byggefelt
G kan bebyggelse - målt fra terræn som det højeste punkt
på en stabling/ sammenbygnings ydervæg eller tagflade opføres i op til:
•

1 containers højde*13 i byggefelt G2
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•

2 stablede containeres højde i byggefelt G3

•

3 stablede containeres højde i byggefelt G4

•

9 stablede containeres højde i byggefelt G5

*13
Med udgangspunkt i containere
med højde på 2,6-2,9 m

For at skabe et kvarter, der indbyder til, at man bevæger
sig rundt i det (§1), skal bebyggelsen placeres omkring et
indre gadeforløb med passager til Den Røde Løber og Penselstrøget (principielt vist på kortbilag 4).

Figur 13:
Eksempel på
sammenbygning
med fodaftryk
på 120 m2 og
to containeres
højde

Bebyggelse langs Den Røde Løber og Penselstrøget skal
placeres, så den bebyggede kant fremstår varieret og ujævn
ved, at der er mellemrum imellem de store bygningsenhederne (fodaftryk på 60-120 m2), og bygningerne ikke er
placeret i samme facadelinje, men ligger forskudt af hinanden (figur 12).

Eksempel på
sammenbygning
med fodaftryk
på 60 m2 og
3 containeres
højde

6. 4 Byggefelt H (Basgangen)
I byggefelt H kan der opføres op til 10.000 etagemeter
fordelt på enheder med fodaftryk på op til 500 m2 (dog i
byggefelt H1 maksimum 250 m2).
For at skabe en tæt bydel og samtidig tage hensyn til de
udvalgte kig vist på side 28-31 skal bebyggelse - målt fra
terræn som det højeste punkt på en bygnings ydervæg eller
tagflade - opføres i :
•

byggefelt H1 i min. 9 - max. 14 meter (3-4 etager)

•

byggefelt H2 i min. 9 - max. 17 meter (3-5 etager)

•

byggefelt H3 i min. 9 - max. 24 meter (3-7 etager)*14

For at skabe et kvarter, der indbyder til, at man bevæger
sig rundt i det (§1), skal man i gadeplan kunne bevæge
sig imellem bygningerne, imens flere bygninger godt kan
sammenbygges over stueetagens niveau i form af mindre

Eksempel på
sammenbygning
med fodaftryk
på 60 m2 og
9 containeres
højde

*14 Hvis man bygger:
• minimale 3 etager med et
fodaftryk på 100 m2 svarer det
til 300 m2 og
• maksimale 7 etager med et
maksimalt fodaftryk på 500 m2
svarer det til 3.500 etagemeter

A-D

Bestemmelser
Figur 14: Varieret og ujævn facadelinje med mellemrum imellem
bygningerne, og bygninger, der
ligger forskudt og roteret i forhold til
hinanden.

bygningsdele (figur 12).
Bebyggelse skal placeres principielt som vist på illustrationsplanen s, 33, hvilket betyder, at:
•

bygninger skal være fritliggende og kan ikke opføres
som liggende stænger, hvorfor en bygnings ene side
maksimalt må være dobbelt så lang som en anden side.

•

bygninger langs Penselstrøget og Basgangen skal
tilsammen danne bebyggede kanter, der fremstår
varierede og ujævne ved, at der er mellemrum i mellem
bygningerne, og bygningerne ikke er placeret i samme
facadelinje, men ligger forskudt og roteret i forhold til
hinanden (figur 14).

I hjørnerne Penselstrøget/ sti e-e og Basgangen/ sti e-e
skal minimum stueetagen ligge bag hjørneafskæring, så
der sikres oversigtsareal i henhold til vejloven.
6. 5 Skure/ udhuse
Der kan generelt ikke opføres garager/ carporte indenfor
lokalplanområdet.
Skure - i form af selvstændige bygninger - kan opføres:
•

på affaldspladser som vist på kortbilag 4

•

som cykelskure, hvis disse opføres fritstående og med
åbne sider, så det er muligt at se igennem skuret.

Øvrige udhuse og skure kan ikke opføres som selvstændige
bygninger, men skal indbygges i den bygning, som udhuset/
skuret er tilknyttet, så det samlede bygningsvolumen opfylder bestemmelserne for bygningens omfang, placering og
ydre fremtræden.
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6. 6 Gasafværgeanlæg
Der kan i hele lokalplanområdet med undtagelse af friholdt
område K og L etableres afværgeanlæg for lossepladsgas
med de dertil indrettede mindre driftsbygninger.
§7 Bebyggelsens ydre fremtræden
7. 1.1 Byggefelt A, C og D (ROCKmagneten); haller
I overensstemmelse med arkitektonisk princip (§1) udledt
af vinderforslaget i ROCKmagnet-arkitektkonkurrencen
skal bebyggelse i byggefelt A, C og D bevare følgende karaktertræk ved de eksisterende haller (kortbilag 6):
• proportioner i facader og rytme i bærende konstruktioner
og tagkonstruktioner
• højtsiddende gennemgående vinduesbånd*15. Vinduer kan
erstattes, men skal i vides muligt omfang placeres, hvor
nuværende vinduesbånd er placeret. Vinduer kan partielt
erstattes med anden facadebeklædning, der hvor afstanden
til nabobygninger stiller krav om brandfast facadebeklædning.
• materialeudtryk i form af neutral kombination af standardiserede industrimaterialer (ubehandlede betonoverflader,
metal, letreflekterende overflader, skydedøre og porte af
metal, mørke vinduesrammer) med mulighed for partiel
brug af kraftige farver
Karaktertrækkene kan bevares enten ved at genanvende de
eksisterende haller eller ved at opføre ny bebyggelse.
7. 1.2 Byggefelt A, C og D (ROCKmagneten); haller
Efterisolering af hallerne kan variere fra hal til hal, men der
skal sikres en sammenhæng imellem de visuelle udtryk af
hallerne.

*15: Højtsiddende vinduesbånd og
betonsøjler på Hal 9 (øverst), Hal
6/7 og Hal 10 (nederst).
På Hal 9 og 10 er der konsoller på
betonsøjlerne.

Bestemmelser
Det skal derfor tilstræbes, at konsoller og bærende søjler
er synlige både på ydersiden af facaderne og på indersiden.
Såfremt det kun er muligt at bevare søjler og konsoller
synlige på enten yderside eller inderside, skal bygherre beskrive, hvordan den visuelle sammenhæng med de øvrige
haller sikres.
7. 1.3 Byggefelt A, C og D (ROCKmagneten); haller
For at sikre nok dagslys i hallerne kan der indsættes flere
vinduespartier end de højtsiddende vinduesbånd.
Ved indsættelse af ovenlys, skal rytmen i tagkonstruktionerne respekteres.
7. 1.4 Byggefelt A-D (ROCKmagneten); stueetager
For hvert af byggefelterne A, B, C og D skal dele af facaderne i stueetagen på alle sider af bygningen åbne sig mod
omgivelserne, så der sikres kontakt mellem forbipasserende og aktiviteter inde i bygningerne, f.eks. ved glaspartier.
Samlet set for hvert byggefelt skal minimum 25% af facaderne i stueetagen være åbne. Translucente/ gennemskinnelige materialer kan for hvert byggefelt udgøre en mindre
andel af de åbne partier.
7. 1.5 Byggefelt A, B og D (ROCKmagneten); overbygninger
I overensstemmelse med arkitektonisk princip (§1) udledt
af vinderforslaget i ROCKmagnet-arkitektkonkurrencen
skal overbygninger i byggefelt A2-A3, B2-B3 og D2-D3 udformes som ikoner, der danner kontrast til de eksisterende
haller ved, at overbygninger skal udføres, så de visuelt
fremstår som løftet over terræn og derved tilfører et svævende udtryk i forhold til hallerne. Det betyder derfor, at:
•

overbygning enten skal være løftet over den underliggende hal eller ved sammenskæring med den underliggende hal skal manifestere sig som sin egen bygning i
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kraft af en visuel adskillelse mellem hal og overbygning
(f.eks. ovenlys),
•

bygningskerner, der forbinder overbygning med underliggende hal, ikke må overskride hallens facadelinje.

•

supplerende understøtning til overbygning (ud over
bygningskerne, der forbinder overbygning med underliggende hal) så vidt muligt skal undgås. Hvis det ikke
er muligt, skal supplerende understøtning udformes, så
det bidrager til det svævende udtryk ved at være trukket
tilbage fra overbygnings facade og være udformet med
et let udtryk f.eks. som V-søjler eller som skråtstillede
slanke søjler.

*16 Øverst: eksempler på facadebeklædning, der er foldet omkring
volumenet
Nederst: eksempler på bygninger,
hvor facadebeklædningen ikke er
foldet omkring volumenet

7. 1.6 Byggefelt A, B og D (ROCKmagneten); overbygninger
I overensstemmelse med arkitektonisk princip (§1) udledt
af vinderforslaget i ROCKmagnet-arkitektkonkurrencen
skal overbygninger i byggefelt A2-A3, B2-B3 og D2-D3
udformes som ikoner, der er forskellige, men samtidigt
beslægtede. Det betyder derfor, at:
•

overbygninger skal have form som enkle og letgenkendelige geometriske volumener f.eks. cylinder, kube og
rektangel

•

overbygninger skal hver især have sin egen identitet,
der afviger fra de øvrige, i form af sin egen geometri (f.eks. kube, cylinder, liggende rektangel, oprejst
rektangel), sit eget facademateriale, sin egen farveholdning og sin egen brug af facadeåbninger (kombination
af placering og udformning)

•

materialer, farver og facadeåbninger skal understøtte
aflæsningen af det 3-dimensionelle objekt ved at blive
foldet omkring overbygnings sider og underside, men

*17 Øverst: Eksempler på flad
facade uden fremspring og med
ensartet og ligeligt fordelt facademønster.
Nederst: Eksempel på facade
med fremspring

Figur 15: Foto og diagram, der viser
et volumen (tv), der visuelt er skåret
over af et vinduesbånd og et andet
volumen (th), hvor vinduesbåndet
stadig er synligt, men er brudt/ sløret
af krydsende facademønster eller
-beklædning, så volumenet visuelt
bliver holdt sammen.

Bestemmelser
ikke nødvendigvis overside*16
•

facader skal - for ikke at forstyrre aflæsningen af volumenet - udformes uden markante facadefremspring
(såsom karnapper, altaner og lignende), uden konstruktioner placeret udvendigt i facaden og uden tagudhæng*16

7. 1.7 Byggefelt A, B og D (ROCKmagneten); overbygninger
Facadebeklædning på overbygninger i byggefelt A2-A3, B2B3 og D2-D3 skal:

*18 (ovenfor) Eksempler på velegnede materialer til et råt og eksklusivt facadeudtryk: blankt
aluminium, spejlende børstet stål, rustent
cortenstål, grove metalplader, gummi, læder,
spejlende glas og robuste u-profilglas.
(nedenfor) Facadematerialer (lameller, perforerede plader og strækmetal), der - med varierende grader af gennemsigtighed - kan binde
et facademønster sammen på tværs af vinduesåbninger.

•

udformes, så det ikke forstyrrer aflæsningen af volumenets geometriske form og samtidig gør det svært at aflæse volumenets størrelse. Derfor skal facademønster
være ensartet og ligeligt fordelt*17, og maksimalt 40%
af facadebeklædningen må være vinduesåbninger. Sammenhængende vinduespartier må ikke spænde hele
vejen på tværs af en facade og visuelt skære volumenet
over, og derfor skal eventuelle vinduesbånd brydes ved,
at facademønster eller -beklædning placeres på tværs
af vinduesbåndet (figur 15).

•

have en industriel karakter med klare referencer til
rockens rå og eksklusive verden ved, at materialerne
1) behandles, så de fremstår a) mørke/ sorte, b) grove/
ubehandlede og/eller c) spejlende/ blanke og 2) sammensættes kontrastfuldt*18. Glas må kun indgå som
vinduesåbninger, men kan ikke vælges som det dominerende facademateriale.

7. 1.8 Byggefelt A-D (ROCKmagneten); overbygninger
Facader på overbygninger kan udformes med brug af lyseffekter*19 under forudsætning af, at bygherre som del af en
byggesansøgning kan dokumentere, at:

E+I
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•

lyseffekterne ikke giver væsentlige gener for beboerne i
nærområdet

•

den visuelle indvirkning ikke forringer oplevelsen af
Roskilde Domkirke som byens vartegn, og at denne
vurdering godkendes af Byrådet

•

den visuelle indvirkning ikke forringer oplevelsen af
Roskilde Domkirke som bygningsværk på UNESCOs
liste over Verdenskulturarv, og at denne vurdering godkendes af Kulturstyrelsen

Hvis ovenstående betingelser er opfyldt, kan lyseffekter
etableres som f.eks.:
•

lys indbygget i facaden, der lyser indefra og ud igennem
facaden,

•

digitale skærme med bevægelige billedsekvenser

•

lyssætning, der oplyser facaderne udefra

•

indendørs farvet lys, der indgår som en del af facadeudtrykket ved at være synligt igennem vinduespartier

*19: Eksempler på lyseffekter på
facader: indendørs lys (øverst), lys
indbygget i facaden som i Rockheim
(nederst t.v.) og facade belyst udefra
som i DR byen (nederst t.h.).

7. 2.1 Byggefelt E og I (Bifaldet syd)
I byggefelt E og I skal de enkelte bygninger opføres med en
kubisk og solid karakter og med distinkte facadeudtryk*20,
hvilket skal opfyldes ved at:
•

den enkelte bygnings facadebeklædning skal være
domineret af primært eet materiale, som ikke må være
magen til nabobygningernes.

•

den enkelte bygnings facadeudtryk skal afspejle en
bevidst måde at bearbejde bygningsmassivet på (f.eks.
forskydning, udskæring, punktering, tvist), som byg-

*20: Byggefelt E og I ’Bifaldet’.
Eksempler på fritliggende bygninger
med kubisk og solid karakter og med
hvert sit unikke udtryk (øverst). Eksempel på facadefremspring udført
i samme materiale som facaden og
dermed understreger oplevelsen af
eet bearbejdet bygningsmassiv.

G
H

Bestemmelser
herre skal redegøre for.
7. 2.2 Byggefelt E og I (Bifaldet syd)
I byggefelt E og I skal facader i stueetagen på minimum
to sider åbne sig mod omgivelserne, så der sikres kontakt
mellem forbipasserende og aktiviteter inde i bygningerne,
f.eks. ved glaspartier.
For at styrke Rabalderstræde som aktivt hovedstrøg (§1)
skal facader i stueetagen i bygninger ud til Rabalderstræde
åbne sig ud til vejen, så der sikres kontakt mellem forbipasserende og aktiviteter inde i bygningerne.
Bygninger ud mod Rabalderstræde skal etableres med en
loftshøjde i stueetagen på min. 3,5 meter for at muliggøre
anvendelse til butikker og erhverv.
Facader i stueetagen i bygninger ud til Lydmuren skal åbne
sig ud til denne vej.
7. 2.3 Byggefelt E og I (Bifaldet syd)
I byggefelt E og I skal tagflader udnyttes bevidst som et
element, der giver karakter til bygningen:
•

enten til klimaforebyggelse/-tilpasning i form af tilbageholdelse af regnvand som tage med sedum eller
lignende begrønning eller som anlæg til indvinding af
solenergi

•

eller som del af det solide og enkle arkitektoniske udtryk med brug af samme materialebeklædning som på
bygningens øvrige facader

•

eller - for boliger - til udendørs opholdsarealer.

7. 3 Byggefelt G (Containerbyen)
I byggefelt G skal bebyggelse opføres af små ensartede en-
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heder i form af ombyggede containere eller andre moduler
af lignende dimensioner og industrielt udtryk.
De små enheder skal kunne stables og derved gradvist
udbygges ved knopskydning.
For at styrke Rabalderstræde som aktivt hovedstrøg (§1)
skal facader i stueetagen i bygninger ud til Rabalderstræde
åbne sig ud mod vejen.
Der kan - i et mindre omfang, der ikke overskygger det
industrielle og modulære udtryk - bygges terrasser, trapper, overdækninger og lignende apteringer på de ensartede
enheder.
7. 4 Byggefelt H (Basgangen)
For at skabe et kvarter, der indbyder til, at man bevæger
sig rundt i det (§1), skal alle facader i byggefelt H udformes
med en grad af åbenhed, så ingen facader fremstår som
entydige bagsider.
I byggefelt H skal de enkelte bygninger opføres med et
sammensat facadeudtryk*21, hvilket kan opfyldes enten ved
at:
•

den enkelte bygnings facadeudtryk sammensættes af
forskudte bygningsdele som f.eks. kanapper, altaner,
bygningsudkragninger, tilbagetrukkede partier, kurvede facader og udskæringer.

og/ eller
•

den enkelte bygnings facadebeklædning sammensættes spraglet af forskellige materialer og farver

7. 5 Tekniske anlæg på bygninger
Såfremt der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller

*21: Byggefelt H, ’Basgangen’.
Eksempler på sammensatte facadeudtryk med forskydninger og
varierende farver og materialer.

Bestemmelser
lignende, skal de dele af anlægget som anbringes udvendigt på bygningen - i byggefelt A-E, H og I:
•

integreres i bygningens arkitektur og ikke som selvstændige elementer eller

•

placeres på taget, så de ikke er synlige fra terræn f.eks.
ved at være skjult bag forhøjede facader.

§8 Ubebyggede arealer
8. 1 Terræn
Terrænregulering (i forbindelse med byggemodning,
etablering af regnvandsrender og -forsinkelsesbassiner,
jordpåfyld til sikring mod kontaktrisiko med forurenet jord
og genplacering af overskudsjord) skal overordnet følge
principper for afvandingsretninger som vist på kortbilag 7:
•

lokalplanområdet har to dybdepunkter, hvoraf Rabalderstræde i områdets sydøstligste hjørne er dybdepunkt for langt hovedparten af lokalplanområdet. Kun
den nordvestligste del af byggefelt I har dybdepunkt på
ny vej D-D ved Havsteensvej.

•

regnvandsrender i de interne veje skal via naturligt fald
(graviation) lede regnvand til de to dybdepunkter

•

byggefelter i lokalplanområdet skal via naturligt fald
lede regnvand til regnvandsrender i de interne veje.

8. 2.1 Regnvand
Regnvand fra veje, tage og befæstede arealer skal afledes
overfladisk i åbne render og grøfter. Afledningen skal følge
principper vist på kortbilag 7 og skal for langt hovedparten
af området tilsluttes regnvandsrende i Rabalderstræde og
for den nordvestligste del af området tilsluttes regnvandsrende i ny vej D-D.
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Inden for byggefelterne og de friholdte områder skal lokale
regnvandsrender principielt placeres som vist på illustrationsplanen s, 33. Placering af render, afledningsretninger
og tilslutningspunkter skal godkendes af Byrådet for at
sikre, at afledningen sker i overensstemmelse med de omgivende arealer.
8. 2.2
Max. 80% af regnvandet skal afledes fra lokalplanområdet,
imens de resterende min. 20% skal tilbageholdes eller diffust nedsives indenfor området. Afledningen skal fordeles
imellem felterne (kortbilag 8) på følgende måde:
•

Felt A: samlet set max. 95% afledning*22

•

Felt B/ L: samlet set max. 70% afledning*22

•

Felt C: max. 100% afledning*21

•

Felt D/N/O: samlet set max. 70% afledning*22

•

Felt E/ I: samlet set max. 80% afledning

•

Felt G/J/K/M + veje/ stier: samlet set max. 80% afledning*23

•

Felt H: samlet set max. 80% afledning

Afledningen indenfor felterne kan fordeles med andre
procenter på underarealerne (figur 16), og bygherre skal
redegøre for, at afledningen fra bygherres matrikel inden
for et felt ikke modvirker, at afledning fra feltet som helhed
svarer til de ovenfor angivne procenter.
8. 3.1 Udendørs friarealer
Friholdte arealer (kortbilag 6) og øvrige udendørs friarealer
på terræn i I hele lokalplanområdet skal etableres, så de
er offentligt tilgængelige*24. Undtaget er friholdt areal N,

*22: Afledningsprocenten for felterne A, B/L C og D/N/O (ROCKmagneten) er samlet set 80%
*23: herunder mulighed for, at
byggefelt G afleder 0%
100% afledning
85% afledning
30% afledning
15% afledning
0% afledning

Figur 16: Illustration af mulig fordeling
af afledningskoefficienter indenfor et
felt, så den fastsatte afledningskoeffient
for feltet samlet ses overholdes.
Med en korrekt opbygning af underlaget kan den ønskede afledning opnås
med varierende belægninger f.eks.
alm. beton/ asfalt (100%), grønt tag (ca.
85%), græsarmering (ca. 30%), blanding
af fliser, grus og græs ((ca. 15%) eller
græs, vasket grus eller permeable fliser
(ca. 0%)

Bestemmelser
*24: Friarealer skal som udgangspunkt være offentligt tilgængelige,
men kan midlertidigt aflukkes til
lukkede arrangementer.

BASGANGEN

der kan forbeholdes byggefelt D og relaterede aktiviteter i
byggefelt H.
For de udendørs friarealer til boliger, der har brug for en
privat og afskærmet karakter, gælder det, at de skal etableres
som altaner eller tagterrasser.
BIFALDET
I byggefelt G skal der etableres friarealer imellem de sammenbyggede enheder i form af et internt gadeforløb på
langs af bebyggelsen.
I byggefelt H skal friarealer på terræn placeres omkring
bygningerne (figur 17) og som principielt vist på illustrationsplanen s, 33.

grus

beton

BIFALDET

I byggefelt I skal friarealer på terræn placeres som fritliggende pladser på afstand af bygningers facader og omsluttet af stinettet (figur 18) som principielt vist på illustrationsplanen s, 33.
grus

beton

Figur 17 (øverst): Byggefelt H, ’Basgangen’. Friarealer placeret rundt
omkring bygningerne som hver
bygnings eget underlag.
Figur 18 (nederst): Byggefelt I,
’Bifaldet’. Friarealer placeret som
pladser i mellemrum mellem bygninger på afstand af facaderne.

De friholdte arealer (kortbilag 6) og øvrige udendørs friarealer kan enten etableres som aktivitetsområder eller som
udendørs opholdsarealer (figur 19).
8. 3.2 Friarealers fremtræden/ udformning
For hele lokalplanområdet gælder det, at der ikke må etableres afskærmning/ hegning på terræn, idet lokalplanområdet skal opleves åbent og tilgængeligt. Undtagelsesvist
kan der:
•

ved udendørs opholdsarealer opstilles skærmdele for at
sikre den nødvendige støjdæmpning af opholdsarealet,
men kun på en sådan måde, at skærmningen ikke lukker sig om et areal

•

ved støjende udendørs aktiviteter opstilles afskærmning for at sikre den nødvendige støjdæmpning af de

Type udendørs friareal Tilknyttet anvendelse

Vejledende støjgrænser
for trafikstøj i udendørs
opholdsarealer

Vejledende støjgrænser
for virksomhedsstøj i
udendørs opholdsarealer

Aktivitetsområde

Alle

Skal ikke overholde

Skal ikke overholde

Opholdsareal

Alle (undtagen boliger til
langvarig beboelse)

Skal overholde

Skal ikke overholde

Opholdsareal

Boliger (undtagen boliger
til kortvarig beboelse)

Skal overholde

Skal overholde

57
omgivende arealer, men kun på en sådan måde, at der
sikres indblik til aktiviteterne
•

ved friholdt areal N opstilles afskærmning mod Bagtæppet og Basgangen for at skabe en mere privat
karakter af friarealet

8. 3.3 Friarealers fremtræden/ udformning; byggefelt I
I byggefelt I skal friarealer udformes med varierende indhold og karakter, så hver plads inviterer til andre former for
aktivitet og ophold end de øvrige pladser.
8. 3.4 Friarealers fremtræden/ udformning; friholdt areal
J
I friholdt areal J (testfelt) skal midlertidig anvendelse (se
§1*1) og installationer understøtte liv og aktivitet på Rabalderstræde, Søjlepladsen og Den Røde Løber. Midlertidig
indretning skal tage hensyn til de udvalgte kig vist på side
28-31 ved at installationer i J1 har en åben og delvis transparent karakter, som der kan kigges igennem.
8. 3.5 Friarealers fremtræden/ udformning; friholdt areal
K, L og M
Friholdt areal J skal videreføre sin åbne karakter.
Friholdt areal K og M skal videreføre sin åbne karakter og
robuste underlag af beton.
Friholdt areal L skal udformes som et interaktivt byrum,
der fra Rabalderstræde leder frem til byggefelt B og som
minimum gør brug af foranderlige lyd- og/ eller lyseffekter.
8. 3.6 Friarealers fremtræden/ udformning; friholdt areal
N og O
Friholdt areal N skal have en åben karakter ud mod Penselstrøget. Eventuel afskærmning på arealet skal etableres

Figur 19 (Skema ovenfor):
Lokalplanen skelner mellem tre typer af udendørs friarealer: udendørs
aktivitetsområder, udendørs opholdsarealer generelt og udendørs
opholdsarealer til boliger.
Udendørs opholdsarealer til boliger
betragtes som de mest støjfølsomme og skal derfor overholde de
vejledende støjgrænseværdier for
både trafikstøj og virksomhedsstøj.
Udendørs opholdsarealer til andre
anvendelser end boliger betragets
som mindre støjfølsomme og skal
derfor kun overholde de vejledende
støjgrænseværdier for trafikstøj.
Udendørs aktivitetsområder betragtes ikke som støjfølsomme.

Bestemmelser
på en måde, så der i den nordlige del af arealet sikres visuel kontakt til færdende på Bagtæppet. I hjørnerne Bagtæppet/ Basgangen og Bagtæppet/ Penselstrøget skal der
sikres oversigtsareal i henhold til vejloven.
Friholdt areal O skal opretholde en åben karakter, så det
mellem Penselstrøget og Basgangen er muligt at se på
kryds og tværs af arealet. Eventuel terrænregulering på
arealet må derfor ikke overstige +1/2 meter og -1 meter i
forhold til eksisterende terræn og skal holdes fri af Hal 10s
facade, så der sikres en gangforbindelse langs hallen.
8. 3.7 Udendørs opholdsarealer; omfang
Inden for lokalplanområdet skal der sikres adgang til udendørs opholdsarealer svarende til:
• For boliger min. 20 % af bygningens etageareal
• For ungdomsboliger/ elevboliger, hoteller og lignende
min. 10 % af bygningens etageareal
For erhverv og anden anvendelse min. 3 % af bygningens
etageareal.
8. 3.8 Udendørs opholdsarealer; placering
I byggefelt A kan udendørs opholdsarealer etableres som
tagterrasser eller i gavl af vestvendt facade af Hal 9.
I byggefelt B skal udendørs opholdsarealer etableres som
en patio.
Til byggefelt C kan udendørs opholdsarealer etableres
trukket ind i gavl af vestvendt facade eller på Penselstrøget
i passage mellem Hal 6/7 og Hal 10.
Til byggefelt D kan udendørs opholdsarealer etableres i friholdt område N, i friholdt område O eller på Penselstrøget i
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passage mellem Hal 6/7 og Hal 10).
I byggefelt E, H og I kan udendørs opholdsarealer etableres
i friarealerne støjskærmet af andre bygninger. Til boliger
kan udendørs opholdsarealer desuden etableres som tagterrasser eller altaner.
Udendørs opholdsarealer til byggeri, der har tilknytning
til byggefelt D, men er placeret i byggefelt H, kan desuden
etableres i friholdt område N og friholdt område O.
8. 4 Eksisterende beplantning
Eksisterende trærækker foran Laboratoriet og langs Basgangen, som angivet på kortbilag 6, skal bevares i det
omfang træernes sundhedstilstand tillader det. Træers
driftsform kan tilpasses fremtidigt byggeri.
I byggefelt G skal den eksisterende bevoksnings selvgroede
og vildtvoksende karakter søges videreført som del af ny
bebyggelse.
8. 5 Ny beplantning
Nord for Lydmuren langs skel til matr. 9ap skal der plantes
mindst 3 løvtræer som principielt angivet på kortbilag 6.
Træerne skal være større løvtræer, der kan opnå en højde
på minimum 15-20 meter, og skal plantes i hver min. 12 m2
vækstmedie i min. 0,5 m tykkelse.
I byggefelterne H og I skal der tilføres mindst eet grønt
eller levende element (træ, grøn facade, busk, græs, vand
o.lign.) i hvert af friarealerne mellem bygningerne*25. Det
grønne/ levende element skal have eller skal etableres så
det kan opnå en udstrækning/omfang på 25 m2 for flader
eller 25 m3 for volumener. Det grønne element skal sikres
tilstrækkeligt vækstmedie til at kunne opfylde ovennævnte
krav.

*25: Hvis der i forhold til friarealets design er et særligt godt
æstetisk eller funktionelt argument for det, kan der dispenseres
fra kravet.

Bestemmelser
Friholdt areal N skal etableres med en grøn karakter, og
derfor skal der som minimum plantes 3 træer på arealet.
Træerne skal plantes i hver min. 12 m2 vækstmedie i min.
0,5 m tykkelse.
8. 6 Bevaring af spor
Eksisterende spor og belægninger angivet på kortbilag 6
skal søges bevaret. Gennembrydning kræver tilladelse fra
Byrådet.
8. 7 Affaldspladser
Oplagspladser til renovation og genbrugsøer skal etableres
inden for de markerede arealer på kortbilag 4.
Afskærmning omkring affaldspladserne skal have en
udformning, der gør det muligt at anvende skærmene som
et aktivt element i byrummet f.eks. som en klatrevæg, et
lærred til billedprojektioner, en graffitivæg eller en grøn
beplantet væg*26.

*26: Eksempel på bemalet skærm

8. 8
Lastbiler, campingvogne, uindregistrerede biler samt både
må ikke opbevares på fælles og private ubebyggede arealer.
§9 Støjforhold
9. 1 Trafikstøj
Bestemmelser fastlagt i lokalplan 540, § 9. 1
Boliger, der kun etableres til korterevarende beboelse som
f.eks. elevboliger til højskole, skal sikres forhold svarende
til de vejledende støjgrænser for hoteller.
9. 2 Virksomhedsstøj
Bestemmelser fastlagt i lokalplan 540, § 9. 2 men med
henvisning til geografisk afgrænsning af støjzoner som
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angivet på kortbilag 5 i denne lokalplan.
§10 Grundejerforening
Bestemmelser fastlagt i lokalplan 540, § 10
§11 Forudsætninger for ibrugtagning af bebyggelse
11. 1
Inden ibrugtagning af bebyggelse i byggefelt A-E og G-I
skal:
•

parkering (udlagt i lokalplanområdet) være anlagt i et
omfang, så det svarer til den udnyttede del af byggeretten inden for byggefeltet.

•

udendørs støjdæmpede opholdsarealer være anlagt

•

bebyggelsen være tilsluttet fælles fjernvarmeforsyning*27, vandforsyning*28, offentligt spildevandsanlæg*28
og offentligt regnvandsanlæg.

•

boliger være tilmeldt renovationsordning

•

de nødvendige arealer til tilbageholdelse af regnvand
være etableret

Etablering af beplantning kan afvente førstkommende
vækstsæson efter byggeriets opførelse
11. 2
Inden ibrugtagning af bebyggelse gælder desuden for:
• Byggefelt B, at offentligt tilgængeligt friareal i friholdt
område L skal være anlagt.
• Byggefelt D, at fælles friarealer skal være anlagt.

*27: Undtaget er bebyggelse, der
opføres som lavenergibyggeri og
derfor har krav på dispensation
fra tilslutning til fjernvarmeforsyning
*28: Byggeri i form af mobile enheder i byggefelt G uden behov for
vand er undtaget krav om tilslutning til vandforsyning og offentligt
spildevandsanlæg

Bestemmelser
• Byggefelt H og I, at tilhørende offentligt tilgængeligt friareal skal være anlagt.

*29: Lokalplanområde 571 er fortsat omfattet af
lokalplan 540, når det gælder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

§ 5.1 Adgangsveje
§ 5.3 Stier
§ 5.4 Parkering af cykler
§ 5.5 Parkering af biler
§ 5.6 Etablering af parkering til biler
§ 5.7 Placering af parkering til biler
§ 5.8 Parkering af busser
§ 6.6 - 6.7 Bebyggelsens omfang og placering
§ 8.3 Friarealer
§ 9 Støjforhold
§ 10 Grundejerforening
§ 11 Forudsætning for ibrugtagning af
bebyggelse
§ 12 Aflysning af byplanvedtægt/ lokalplan
§ 13 Lokalplanens retsvirkninger
§ 14 Vedtagelsespåtegning

§12 Aflysninger
12.1 Aflysninger af byplanvedtægt og lokalplan
Indenfor denne lokalplans område, som nævnt i § 2, aflyses lokalplan 540 delvist*29. Aflysningen omfatter følgende
bestemmelser:
• § 1 Formål
•

§ 2 Område og zonestatus

•

§ 3 Anvendelse

•

§ 4 Udstykning

•

§ 5.2 interne veje

•

§ 6.1 – 6.3 Bebyggelsens omfang og placering

•

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

•

§ 8.1 Terræn, 8.2 Regnvand og 8.4 Udendørs opholdsarealer

•

Kortbilag 3: Støjzoner

Indenfor denne lokalplans område, som nævnt i § 2, aflyses
lokalplan 519 for så vidt angår placering af vejadgange fra
Lydmuren til matrikel 9ap.
12.2 Fortrængning af servitutter
Servitutter, der er uforenelige med lokalplanens indhold
aflyses ved endelig vedtagelse af lokalplanen.
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§13 Lokalplanens retsvirkninger
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 byggeloven 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.
§14 Vedtagelsespåtegning
I henhold til § 27 i Lov om Planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt.
Roskilde Byråd den 30. oktober 2013
Joy Mogensen
Borgmester
/
Henrik Kolind
Kommunaldirektør

Kortbilag 1
Eksisterende forhold
Lokalplangrænse
Bygningsnavne
Bygninger
Beplantning
Belægning
Industrielle spor

HAL

Søndr
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Havsteensvej

et

Rampelys

Laboratoriet
Lab2
Hal 9

Søjlepladsen

Tømrerværksted

Penselstrøget

Bagtæppet

Hal 6/ 7

Hal 10

Basgangen

træde
Rabalders

Lydmuren

Kortbilag 2
Matrikler og delområder
Lokalplangrænse
Eksisterende matrikelskel
Matrikelnummer

9ap

Delområdegrænser
Delområdenummer
Underområdenummer

1
a

10hø

10gø

10ia

10hv

10ht 10gæ
10hu
Byggefelt/
A1-3
friholdt areal
Delområde

1a

B1-3

C

1a
1a
10ic

D1-3

E

F

1a

1a

1a 1a

Støjzone
X
X
X
Y
Y
10ibSkema,
der viser sammenhæng mellem byggefelt/

Y

G1-5

H1

H2

H3

10im
10ir
Y
Y
Y
Y 10in
X
1b/1c 1a/1c

1c

friholdt areal, delområde og støjzone

10ih 10ip

10io

I

J

2a/2b 1a
X

K

L

M

N

1a

1a

1a 1a 1a

X

X

X

X

”aæ”

9e
2ga
9ap

9b

2b
9ad

2a

9ao

Rabalderst

2gh

Lydmuren

ræde

2fz

1a

9ai
Bagtæppet

2fz

9ac

9k
Penselstrøget

1b

1c
Basgangen

Y

10il
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10iq

O

Kortbilag 3
Byggefelter
Lokalplangrænse
Byggefelter, delområde 1
Byggefelt, delområde 2
Feltnavn

A, B, C

Underinddeling af felt
Underinddeling af felt
(principiel afgrænsning)
Byggelinje, min. og max
udstrækning
Facadelinje

a

Byggefelt/
A1-3
friholdt areal

B1-3

C

D1-3

E

F

G1-5

Delområde

1a

1a

1a

1a

1a

1a 1a

Støjzone

X

X

X

Y

Y

Y

Y

H1

H2

H3

I

1b/1c 1a/1c

1c

Y

Y

Y

Skema, der viser sammenhæng mellem byggefelt/
friholdt areal, delområde og støjzone

J

K

L

M

2a/2b 1a

1a

1a

1a 1a 1a

X

X

X

X

X
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I
E

A3
A2
a
B1

A1
b

C

B2

B3
G1
G3

G2

H1

H2

D3

d

D2
D1

G5

G4

H3

N

X

O

Y

Kortbilag 4
Veje og parkering

Lokalplangrænse
Vej
Sti/ brandvej
Principielle gangforbindelser
V

Vendeplads
Zoner til affaldsplads
Parkeringszoner til biler:
•

P1

•

P2

•

P3

•

P4

•

P5

•

P6

•

P7

Manøvreareal til kraner
Vejadgang
Parkering i lokalplan 540

P

Eksisterende vejudlæg i lokalplan 540

lp.

Søndr

71
D

Havsteensvej

p

D-D (Bifaldet)

et

Rampelys

p
Lydmuren

lp. 540

e
Bagtæppet

f

Dv

træde
Rabalders

v

Den Røde Løber

v

f

pe

Penselstrøget

Basgangen

v

Kortbilag 5
Støjzoner

Lokalplangrænse
Støjzone X
Støjzone Y

Byggefelt/
A1-3
friholdt areal

B1-3

C

D1-3

E

F

G1-5

Delområde

1a

1a

1a

1a

1a

1a 1a

Støjzone

X

X

X

Y

Y

Y

Y

H1

H2

H3

I

1b/1c 1a/1c

1c

Y

Y

Y

Skema, der viser sammenhæng mellem byggefelt/
friholdt areal, delområde og støjzone

J

K

L

M

2a/2b 1a

1a

1a

1a 1a 1a

X

X

X

X

X
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Y
Y

Y
ræde
Rabalderst

Lydmuren

X
X

Bagtæppet

X

Penselstrøget

Basgangen

Y

Y

N

X

O

Y

Kortbilag 6
Bevaring og friholdelser

Lokalplangrænse
Bygninger til bevaring
Belægninger til bevaring
Spor til bevaring
Beplantning til bevaring
Arealer friholdt for permanent
bebyggelse
Underinddeling af areal
Friholdt areal nummer
Nye arealer med grøn karakter

K
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Hal 9

Søjlepladsen

L
Hal6/
Hal
6/77

N

Hal
Hal10
10

M

O

K

J1

J2

Kortbilag 7
Terræn og afvanding
Lokalplangrænse
Eksisterende højdekurver
Eksisterende højdekoter
Afvandingsretninger
Højde-/ dybdepunkter
Zone til diffus nedsivning

48

Sønd

77
Havsteensvej

47

46.5

48.

.5

48

47

48

47.5

48

et

48

47

5

46.

Rampelys

48

Lydmure
48
.5 n
49
48.5

Bagtæppet

50

Penselstrøget
.5

48

48

47.5

49

.5

49.5

50

48

træde
Rabalders

.5

48

47.5

48

Basgangen

45.3

Kortbilag 8
Afledningskoefficienter
Lokalplangrænse
Felt med fastsat afledningsprocent
Feltnavn

B

Farver, der viser den samlede
afledningsprocent indenfor et
felt:

100% afledning
85% afledning

•

100% afledning

•

95% afledning

•

80% afledning

•

70% afledning

30% afledning
15% afledning
0% afledning

Diagram (tv) illustrerer, hvordan afledningskoefficienterne kan variere fra
underareal til underareal indenfor et felt, således at den fastsatte afledningskoeffient for et felt samlet ses overholdes.
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