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Ansøger og teamet

Roskilde Kommune er projektleder og hovedansøger til 
Realdania og Statens Kunstfonds partnerskab, Boliglabora-
torium. Kommunen varetager i denne sammenhæng både 
rollen som projektudvikler, grundsælger og planmyndighed. 
Siden projektet rækker ind i hele byggeriets værdikæde, er 
der sammensat et tværfagligt team til at indgå i udviklings- 
og realiserings faserne. Teamet trækker på arkitektoniske, 
juridiske, økonomiske, byggefaglige samt processuelle 
erfaringer fra start til slut. De forskellige aktører varetager 
forskellige faglige roller, der vil blive bragt i spil løbende. 
Ansøger og team præsenteres i det følgende.   

SELVBYGGERNE
Rolle: Projektets målgruppe og bygherre

Projektets hovedpersoner indgår ikke i teamet endnu. 
Selvbyggerne - individuelle som kollektive - er projektets 
bygherre. Vi ønsker at aktivere urbane selvbyggere, der vil 
eksperimentere med deres boligs indretning, form og udtryk. 
Vi ved at begge målgrupper findes derude, og vi ved at hvis vi 
arbejder målrettet med at skabe interesse, aktivere drømme 
og hjælpe på vej, så vil endnu flere komme til. Både i Hol-
land og Tyskland er interessen for selvbyg overvældende og 
forstærkes af den bevægelse, der er skabt gennem de sidste 
30 år. Derfor er det også en prioriteret hovedopgave i projek-
tet at arbejde med rekruttering og udvikling af selvbyggere. 

Indtil de konkrete selvbyggere kommer på banen, sørger 
vi for, at deres interesser og perspektiver bliver repræsen-
teret af pionerer inden for brugergruppen. Vi vil aktivere 
brugerrepræsentanter fra Trekroners bofællesskaber og 
fra Musicons entreprenørielle erhvervsaktører. Dernæst vil 
vi udfra en dybdegående målgruppeanalyse identificere den 
egentlige målgruppe. Selvbyggerne bliver derefter en central 
del af projektet fra start til slut. Roskilde Kommune og de 
faglige rådgivere vil indgå i samarbejde med selvbyggerne og 
understøtte dem hele vejen igennem processen.

ROSKILDE KOMMUNE
Rolle: Projektudvikler, grundsælger og planmyndighed

Roskilde Kommune er projektets tovholder og fungerer som 
planmyndighed og grundsælger. Planlægningen varetag-
es af By, Kultur og Miljø, imens det er Byrådssekretariatet 
herunder Musicon-sekretariatet, der har rollen som gr-
undsælger.  Musicon-sekretariatet har generelt til opgave 
at byudvikle Musicon bl.a. igennem samskabelsesprocesser 
og ved at skabe rammer for iværksætterånd og en fælless-
kabende kultur. I tæt kontakt med Musicon-sekretariatet vil 
selvbyggerne blive en del af denne kultur. Roskilde Kom-
munes bofællesskabssekretariatet rådgiver alle med en 
drøm om at flytte til eller etablere et bofællesskab. De vil 
blive bragt i spil og have en vejledende og netværksopbyg-
gende rolle, der skal understøtte selvbyggerne i hele proces-
sen. Begge sekretariatsfunktioner minder på flere punkter 
om de specialiserede enheder, vi kender fra Tyskland og 
Holland, som vejleder selvbyggere. Denne organisering er en 
styrke, der vil understøtte selvbyggerne og realiseringen af 
deres byggeprojekter.

Roskilde Kommune har allerede gode erfaringer med 
selvgroede bofællesskaber og er den kommune i landet, der 
har flest bofællesskaber. Der er aktuelt 19 bofællesskaber og 
5 nye på vej. Politisk prioriteres alternative boformer højt, og 
projektet med urbant selvbyg er er ligeledes et eksempel på 
at der gives plads til flere innovative og attraktive boformer. 

VANDKUNSTEN 
Rolle: Arkitekt

For tegnestuen Vandkunsten er udviklingen af nye boligform-
er og rammer for fællesskab en hjørnesten i deres arkitekt-
praksis. De har som et del af et partnerskab udviklet Køge 
Kyst Fællesbyg, der er kollektivt selvbyg af en boligkarré. 
Her har de været en central del af processen fra start til slut. 
Vandkunsten vil have en væsentlig rolle i Urban selvbyg ved 
udviklingen af en realiseringsmodel, opstille arkitektoniske 
kriterier, visualisere potentialer samt være arkitektfaglig 
sparring for selvbyggerne. De vil bære deres viden og passion 
for fællesskabsbaserede byggeformer med ind i projektet. 

GEMEINSCHAFT
Rolle: Målgruppe, rekruttering og proces 

Gemeinschaft er en antropologisk virksomhed med speciale 
i byudvikling. Gennem et særligt fokus på menneskerne – 
borgerne, beboerne, brugerne – arbejder de med at skabe 
det gode og interessante by- og boligliv. De er optagede af, 
hvordan der kan skabes kvalitet, identitet og fælleskaber i 
byen gennem et humant perspektiv på arkitektur og byplan-
lægning. Gemeinschaft har i flere sammenhænge tilvejebragt 
solide vidensgrundlag for udvikling af boliger, bygninger og 
byrum. I dette projekt vil de iværksætte en rekrutterings- og 
markedsføringsstrategi for at nå de kommende selvbyggere. 
Samtidigt vil de på baggrund af antropologiske undersøgel-
ser levere en dybdegående målgruppeanalyse samt udvikle 
et inddragelsesforløb, der sikrer at udviklingsprojektet også 
imødekommer målgruppens ønsker og behov. 
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Udvalgte referencer: 

• Fremtidens seniorbofællesskaber, udført for Realdania, 
2018-2020. Procesfacilitator – udvikling af koncept samt 
inddragelse af beboere.

• Seniorboliger i øjenhøjde, udført for Albertslund 
Kommune, 2018. Undersøgelse af seniorers ønsker 
til seniorboliger, anbefalinger til den arkitektoniske 
udformning, anbefalinger til gode naborelationer.

• Strategisk Campusmasterplan, udført for Københavns 
Professionshøjskole, 2020. Vidensindsamler og byg-
herrerådgiver. 

LINE BARFOD, ADVOKATERNE FOLDSCHACK M.FL.
Rolle: Advokat til juridisk rådgivning til realisering, organisering og udbud

Advokat, Line Barfod arbejder primært indenfor alternative 
virksomhedsformer. I sit virke har hun rådgivet mange bofæl-
lesskaber og selvbyggere ift. juridiske spørgsmål om særligt 
organisering. Blandt andet har hun være involveret i det økol-
ogiske bofællesskab Karise Permatopia ift. juridiske spørg-
smål om ejerform, organisering, sameje m.m. Line Barfod 
vil i projektet indgå i arbejdet med de juridiske udfordringer, 
der kan opstå i arbejdet med selvbyg, og som der skal findes 
løsninger på i realiseringsmodellerne. Hertil vil Line Barfod 
agere sparringspartner til Roskilde Kommunes udbudsjurist i 
udarbejdelsen af udbud og udbudsvilkår.   

Udvalgte referencer:

• Karise Permatopia, Faxe, 2014-2020, advokat 
• Mageløse, Furesø, 2016-2019, advokat
•  Frikøbing, Lejre, 2014-2017, advokat
• Thomas B. Thriges Gade, Odense, 2013-14, advokat

CLAUS DAVIDSEN, NORDIQ GROUP
Rolle i projekt: Bygherrerådgivning med fokus på realiserbarhed og finansiering

Nordiq Group A/S rådgiver private og offentlige kunder inden-
for miljø, strategi og byplanlægning i primært Danmark og 
Kina. Bygherrerådgiver Claus Davidsen har været involveret 
i at skabe fremtidens boformer gennem sit engagement i 
bofællesskaber. I rollen som projektleder og bygherrerådgiv-
er i bofællesskaber ved Værløse Flyvestation, har Claus været 
central i processen med moderne samskabelse og selvbyg, 
herunder budgetlægning, byggestyring og koordinering af 
arbejdsgrupper. Overfor grundejer, kommune, finansier-
ingsinstitution, arkitekt, entreprenører, advokat, de private 
bygherrer, lokalforeninger mm., har Claus samlet projekter i 
stringente processer, som har skabt ro for beboerne og banet 
vejen til succesfyldte resultater. I dette projekt vil Claus som 
bygherrerådgiver bidrage med byggefaglige viden ift. reali-
serbarhed og finansiering, der bliver væsentligt i realisering-
smodellerne. Hertil vil han med sit kendskab til de typiske 
problemstillinger, der opstår, være en vigtig sparringspart ift. 
udbudsvilkår såvel som at hjælpe selvbyggerne på vej. 

Udvalgte referencer:

• Bofællesskabet Mageløse, Værløse, 2018-2020, ud-
førende projektleder

• Bofællesskabet Staldhusene, Værløse, 2019-2020, 
projekterende ingeniør, bygherrerådgiver og procesfa-
cilitator

• Bofællesskabet Orangerierne, Værløse, 2019-2020, 
udførende projektleder og facilitator

FORSKERE
Rolle: Videnspartner ift. sparring og løbende opsamling og udbredelse

Samarbejdet med forskere skal bidrage med en særlig viden 
om selvbyg – international og nationalt. Forskerne har en 
forskellighed og bredde i deres fokusområder. De vil løbende 
sparre på udviklingsprojektet samt videns- og erfaring-
sopsamle. Det er væsentligt for, at arbejdet med selvbyg kan 
udrulles i resten af Danmark.

Anne Romme og Morten Birk Jørgensen,  
Institut for bygningskunst og kultur (IBK), KADK 
Anne Romme er lektor og har skrevet ph.d.-afhandling om 
boligbyggeri og det fælles med særligt fokus på kollektive og 
alternative boformer. Anne er leder af IBK’s bachelorprogram 
Finder Sted med fokus på bosætningskultur. Morten Birk 
Jørgensen er adjunkt med forskningsmæssig tilknytning til 
kandidatprogrammet Kulturarv, Transformation og Restaure-
ring. Mortens forskningsfokus retter sig imod arkitekturkritik 
og værdisætning i arkitekturen med fokus på tilhørsforhold. 
Anne og Morten har I fællesskab beskæftiget sig med det 
hollandske begreb Zelfbouw, der har afsæt i en kommunal 
strategi for øget selvbyggeri i Amsterdam. 

Udvalgte referencer
• Aspirations for an Architecture Commons: Housing 

Contemporary Forms of Life . Ph.d.-afhandling af Anne 
Romme med fokus på former for kollektivitet i bosæt-
ning. 

• Selvbyg København. Undervisningsforløb og konference 
i 2018. Projektets intention bestod i med udgangspunkt 
i studier af Zelfbouw Amsterdam at stille forslag til 
udvikling af selvbyg-projekter i København

•  Her er Vores Tip til By&Havn – Lav udstykninger i 
mindre byggegrunde, Politiken Byrum 31. januar 19. 
Debatindlæg med opsamling på erfaringerne fra pro-
jektet og forslag til pragmatisk strategi for realisering 
af selvbyg i København. 

Silje Erøy Sollien, arkitekt, Ph.d 
Silje er uddannet i samfundsfag og arkitektur og har forsket 
i afrikanske byer, der vokser gennem folks egne udstyk-
ninger og husbyggeprojekter. Erfaringen med selvorganiseret 
byudvikling har dannet grundlag for arbejdet med alternative 
boligformer og deres organisationsformer I Danmark. Erfa-
ringen viser, at selvbyg skal koordineres i et stærkt samar-
bejde med kommunen. Forskningsprojektet ’Diversify Now!’ 
er et samarbejde mellem AAU og tegnestuen Vandkunsten, 
hvor Silje samler erfaringer fra tegnestuens projekter og 
undersøger hvordan rammebetingelserne kan styrkes for at 
udbrede mere beboerstyrede boligprojekter i Danmark. 

Udvalgte referencer: 
• Byggefællesskaber: Grundlag for udvikling af en dansk 

model, arbejdspapir 02 fra forskningsprojektet Diversi-
fyNow!, Tegnestuen Vandkunsten, 2020.

• Fleksibilitet, fællesskab og social bæredygtighed: In-
spirationskatalog med 20 boliger fra udlandet og 15 fra 
Danmark, kortlægning med professor Claus Bech-Dan-
ielsen, Aalborg Universitet, kommissorium for Realda-
nia, 2018.

• HomeSpace Maputo: Dwelling Processes in the Rapidly 
Expanding Peri-Urban Areas of an African City. For-
skningsprojekt om selvorganiseret planlægning og 
boligbyggeri i Mozambique 2009-2012. Udgivelser 
København/Maputo/Basel, 2012-13. 
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Projektdata

Urbant selvbyg  på Musicon - individuelt  eller kollektivt
I Musicon bydelen i Roskilde vil vi understøtte og give plads til urbant selvbyg. Med det 
vil vi udvikle et boligområde, hvor beboerne selv har designet, tegnet og opført sin egen 
bolig, enten kollektivt eller individudelt. Med selvbyggeri vil vi give plads til ny og eksperi-
menterende boligarkitektur i en dansk og bymæssig sammenhæng. ’Urbane selvbyggere’ 
dækker både over grupper af beboere, der sammen løfter et fælles byggeprojekt, men 
det dækker også over individuelle selvbyggere, der som enkelt husstand kaster sig over 
den opgave det er at designe og bygge sin egen bolig. Med selvbyg står beboerne for hele 
processen fra start til slut. Inspirationen til det kollektive selvbyg kommer fra Tyskland, 
imens især Holland fremviser mange gode eksempler på individuelt selvbyg i en urban 
kontekst. Derfor er selvbyg i denne sammenhæng heller ikke at forveksle med hverken 
projektkøb eller opførelse af eget parcelhus, som vi kender fra en dansk kontekst. 

Urbant selvbyg skal bidrage med essentielle kerneværdier til udviklingen af vores byer: 
arkitektonisk variation og kreativitet, innovation og nye idealer for byggeriets bæredyg-
tighed og lokalt engagement og fællesskab. Erfaringerne med selvbyg viser, at beboerne 
bliver længere i samme bolig og bidrager til lokal udvikling med gode og aktive byrum til 
følge. Ofte resulterer byggerierne i kreative og udtryksfulde svar på, hvordan forskellige 
typer af familie- og beboergrupper kan indrette sig sammen og hver for sig. Samtidig 
viser erfaringerne, at selvbyggere både har lyst og ressourcer til at gå foran med mere 
bæredygtige tiltag end de developerdrevne. 

Projekttype
Projektet drejer sig om kommunalt udbud af en byggegrund på ca. 4.000 m2 i den sydlige 
del af Roskilde by, hvor der – som del af et nyt kvarter - skal realiseres nye byggerier 
i årene 2023-25. Projektet er i tråd med Roskilde Kommunes visioner for både Mu-
sicon-bydelen og boligudviklingen i kommunen. Processen med Boliglaboratoriet vil 
kvalificere og sikre en nyskabende tilgang til projektet. 
 
Sted
Projektet indgår som en del af Roskilde Kommunes udvikling af den nye kreative bydel, 
Musicon, gennem omdannelse af den tidligere Unicon-betonfabrik. Byudviklingen af Mu-
sicon gik i gang i 2008 med en massiv satsning på kulturen som en dynamo for bydelens 
dannelse og med en klar strategi om at udvikle bydelen sammen med de fremtidige 
brugere. Musicon er derfor udviklet uden en samlet masterplan, men med en kommunal 
afdeling, Musicon-sekretariatet, placeret direkte i bydelen.

Byudviklingen på Musicon er baseret på en række bæredygtige principper omhandlende 
bevaring af historiske spor, håndtering af affald, afledning af regnvand, trafikkultur og 
fordrende rammer for brugerdeltagelse- og fællesskaber. Principperne er fastlagt i strat-
egier og bliver i takt med realiseringen af bydelen omsat til praksis.  

De fleste byggegrunde på Musicon er nu planlagt, udbudt og solgt, og på dem rejser sig i 
de kommende år mange nye spændende bolig- og erhvervsbyggerier. Når bydelen er fuldt 
udbygget, vil der være opført omkring 1.000 boliger og skabt plads til ca. 1.000 arbejdsp-
ladser fordelt på især kreative erhverv, handel og kulturinstitutioner. Der er foreløbigt ca. 
275 boliger i området, og aktuelt er nye 250 boliger under opførelse, og yderligere 250 er 
på vej. Boligerne opføres som en blanding af etageboliger og by- og rækkehuse fordelt på 
en blanding af privat udlejning, ejerboliger og almene boliger.

Planlægningen og udviklingen af det sidste større kvarter i Musicon, Hal 11/12-området, 
skal derfor til at påbegyndes, og her gives plads til urbant selvbyg, både i form af kollek-
tive og individuelle projekter. Musicon er på mange måder et godt eksempel på selvgroet 
byudvikling. Det ønsker vi også kommer til udtryk i næste etape af boligbyggeriet. 

Hal 11/12-området skal foruden boliger også rumme et parkeringshus, erhverv og handel 
langs hovedstrøget Rabalderstræde samt en frem tidssikret og ombygget version af Hal12, 
der er en velfungerende skatehal for børn, unge og voksne. Kvarteret dækker samlet set 
et område på 24.000 m2 og længst væk fra Rabalderstræde op ad en lille skov vil det være 
oplagt at give plads til selvbyg-boliger på et areal på ca. 4.000 m2. Det kan give plads til 
op mod 40 boliger opført som urbant selvbyg – individuelt som kollektivt. 
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Rytmegruppen (erhverv, boliger og fællesskab)


