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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 Plan- og Teknikudvalget og nogle gange også af byrådet. Herefter fremlægger kommunen forslaget til offentlig
høring. Når lokalplanforslaget er offentliggjort, gælder
midlertidige retsvirkninger for det område, som er omfattet
af forslaget.
Offentlig høring af et lokalplanforslag annonceres i den
lokale presse og på kommunens hjemmeside. Lokalplanforslaget findes digitalt på kommunens hjemmeside, men
du kan også få en trykt udgave ved henvendelse til Plan- og
Udvikling på rådhuset, på biblioteket og borgerservicecentrene i Jyllinge, Roskilde og Viby. Den offentlige høring
varer mindst 8 uger.
I løbet af denne periode kan andre myndigheder og nationalparkfonde gøre indsigelse, og alle kan komme med be-
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mærkninger eller ideer til ændringer af lokalplanforslaget.
Høringssvar sendes til kommunen via roskilde.dk/indflydelse.
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 Plan- og Teknikudvalget eller Byrådet vedtage lokalplanforslaget endeligt,
eventuelt med ændringer på baggrund af de indsigelser,
bemærkninger og ideer, som er kommet i løbet af offentlighedsperioden. Når lokalplanen er vedtaget endeligt efter
den offentlige høring, er planen retligt bindende for det
pågældende lokalplanområde.
KLAGEMULIGHED
Kommunens vedtagelse af lokalplanen kan påklages til
Planklagenævnet for så vidt angår såkaldt retlige spørgsmål, det vil sige, om retsregler og -principper er fulgt. Der
kan ikke klages over planens indhold. Klageberettigede er
Erhvervsministeren, enhver med retlig interesse i sagen
samt en række organisationer.
Klager skal sendes senest 4 uger fra offentliggørelsen af
den endelige lokalplan. Klager skal sendes til den digitale
Klageportal. Indgangen til Klageportalen findes på www.
borger.dk og www.virk.dk. Nærmere vejledning kan findes
på www.naevneneshus.dk. Planklagenævnet vil opkræve et
gebyr. Hvis gebyret ikke er betalt til tiden, vil nævnet afvise
klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller
delvis medhold.
Kommunens og Planklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra de er meddelt.

Redegørelse

Lokalplan 632

Lokalplanområdets beliggenhed
©SDFE

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. Udviklingen skal ske i
tæt samarbejde med kreative aktører, der har lyst, ideer og
vilje til at være med.
I bydelen skal kulturelle formål, erhverv, butikker og 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.
Udviklingen af Musicon er i fuld gang, og især mindre
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erhvervsvirksomheder, kulturelle events, fritidsforeninger,
uddannelsesinstitutioner og markante kulturinstitutioner
præger foreløbigt livet i bydelen. Rabalder Parken, pladsdannelser på Rabalderstræde og det offentlige torv, Søjlepladsen, har skabt rigtigt gode rammer for - som beboer i
området - at bruge Musicon i sin fritid til egne aktiviteter.
I den fortsatte udvikling af bydelen ønsker Roskilde Kommune at tiltrække beboere til området og at få understøttet
Rabalderstræde som et aktivt hovedstrøg med udadvendte
stueetager langs gaden.
LOKALPLAN0MRÅDET
Lokalplanområdet er en del af Musicon-bydelen og omfatter et areal på ca. 10.600 m2 øst for hovedstrøget Rabalderstræde afgrænset af Rabalder Parken mod nord og øst
og af vejen Pulsen mod syd. Vest for Rabalderstræde og
nord for Rabalder Parken ligger arealer, der skal udvikles
til tæt, blandet by som del af Musicon. Syd for Pulsen har
Roskilde Tekniske Skole i 2013 åbnet en ny moderne skolebygning, der udgør 1. etape af et større byggeri, der kan
etableres i tre til fire etaper.
Lokalplanområdet fremstår i dag som en åben flade overvejende af grus og med et område med belægninger som
levn fra en tidligere fabriksbygning på arealet. Lokalplanområdet har i dag ingen anvendelse bortset fra den sydlige
del af området langs Pulsen, der midlertidigt anvendes til
parkering.
På den østlige grænse til Rabalder Parken vokser en
gruppe høje træer. Terrænet falder over selve lokalplanområdet med ca. 2 meter fra vest mod øst. Fra nord mod syd
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er terrænet nærmest uden fald. Uden for lokalplanområdet
mod øst falder terrænet kraftigt mod regnvandsbassin i
Rabalder Parken.
Området har vejadgang fra Rabalderstræde og Pulsen.
Langs områdets nordlige grænse er der etableret stiforbindelse i Rabalder Parken.
Omkring udviklingsområdet foregår der i dag forskellige aktiviteter: ophold og leg for teknisk skoles elever på
opholdsarealerne syd for Pulsen, udendørs fitness ved
busstoppestedet mod sydvest, skate- og koncertaktiviteter
i Hal 12 mod vest og skate og leg på pladsdannelsen nordvest for lokalplanområdet og i Rabalder Parken.
Lokalplanområdet er pt. i kommunalt eje men ønskes solgt
til en almen og en privat investor, som til denne lokalplan
bidrager med skitseforslaget.

Rabalder Parken
Rabalders

træde

Principper:

Pulsen
1/ Bebyggelsen skal danne kant langs Rabalderstræde og Pulsen og
en blød overgang til Rabalder Parken

Rabalder Parken

- Blandet
boligområde
4/ Området skal tilbyde en varieret boligsammensætning med
blandede boligtyper og forskellige ejerforhold

Skovkrydset
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2/ Et attraktivt landskabsstrøg, skal sikre offentlig adgang diagonalt
igennem kvarteret fra Skovkrydset til Rabalder Parken

5/ Byggeriet skal fremstå eksperimenterende og karakterfuldt, og
spille sammen med Musicons dynamiske udtryk og mangfoldige
indhold

- Publikumsorienterede aktiviteter

3/ Stueetager langs Rabalderstræde og Skovkrydset skal være åbne
og anvendes til publikumsorienterede aktiviteter

Rabalder Parken
træde
alde
ders
Rab
træ
Rabalders

Rabalder Parken

Pulsen

Bebyggelsen skal danne kant
langs Rabalderstræde og Pulsen og
- 1/Bymæssigkant/
Landskabelig
en blød overgang til Rabalder Parken
Pulsen
overgang

1/ Bebyggelsen skal danne kant langs Rabalderstræde og Pulsen og
Rabalder Parken
en blød overgang til Rabalder Parken

Rabalder Parken

Skovkrydset
2/Skovkrydset
Et attraktivt landskabsstrøg, skal sikre offentlig adgang diagonalt
igennem kvarteret fra Skovkrydset til Rabalder Parken
2/ Et attraktivt landskabsstrøg, skal sikre offentlig adgang diagonalt
igennem kvarteret fra Skovkrydset til Rabalder Parken
4/ Området skal tilbyde en varieret boligsammensætning med
blandede boligtyper og forskellige ejerforhold

- Landskabsstrøg med offentlig
adgang

3/ Stueetager langs Rabalderstræde og Skovkrydset skal være åbne
og anvendes til publikumsorienterede aktiviteter
3/ Stueetager langs Rabalderstræde og Skovkrydset skal være åbne
og anvendes til publikumsorienterede aktiviteter
5/ Byggeriet skal fremstå eksperimenterende og karakterfuldt, og
spille sammen med Musicons dynamiske udtryk og mangfoldige
indhold

- Eksperimenterende og karakterfuldt
byggeri

FORMÅL OG INDHOLD
Lokalplanens formål er, at sikre rammerne for et nyt byområde på Musicon med blandede boligtyper og boligstørrelser og med sikre publikumsorienterede aktiviteter i
stueetager mod Rabalderstræde- herunder Skovkrydset,
der bidrager aktivt til et levende byliv på Musicon.
Det er ønsket, at understøtte Rabalderstræde som Musicons hovedgade samt oplevelse af Pulsen som en trafikeret
bygade i området. Det er derfor en del af lokalplanes formål, at sikre en bebyggelse, der skaber en bymæssig kant
mod både Rabalderstræde og Pulsen.
Det er ønsket, at understøtte Rabalderparken, som Musicons fælles rekreative parkrum. Det er derfor en del af lokalplanes formål, at sikre en bebyggelse der i samspil med
de mellemliggende arealer med Landskabsstrøg, parkering
og fælles friarealer skaber en landskabelig overgang til
Rabalderparken.
Det er ønsket, at skabe stærk forbindelse imellem de fælles offentlige byrum Rabalderstræde (-Skovkrydset) og
Rabalderparken, og som samtidig inviterer til møder mellem forbipasserende og områdets beboere. Det er derfor en
del af lokalplanes formål, at sikre etablering af Landskabsstrøget som en lokal stiforbindelse med offentlig adgang
mellem Skovkrydset og Rabalderparken. Forbindelsen skal
indrettes som et attraktivt byrum med stort indhold af ny
natur og med løsninger for lokal afledning af regnvand,
Det er ønsket, at ny bebyggelse på Musicon bygger videre
på områdets identitet som et nyskabende byområde med
eksperimenterende byggeri og industrielle spor. Det er
derfor en del af lokalplanes formål, at ny bebyggelse får et
eksperimenterende og karakterfuldt udtryk.

Delområde 1
Delområde 2

Lokalplanens to delområder

Lokalplanområdet består af 2 delområder med forskellige
bestemmelser for blandt andet anvendelse, bebyggelsens
omfang og placering samt kantzoner.
I delområde 1 er der mulighed for etageboliger. Stueetager
mod Rabalderstræde – herunder Skovkrydset, er forbeholdt
publikumsorienterede funktioner samt fællesfunktioner for
beboere og lejere, med det formål at understøtte bylivet på
Rabalderstræde. I delområde 2 er der mulighed for etageboliger og tæt-lavboliger.
Bestemmelser om udstykning blandt andet sikre, at alle
boliger har andel i fælles friarealer på terræn.
Vejadgang skal ske fra Rabalderstræde og Pulsen. Kørsel
indenfor lokalplanområdet er begrænset, og der er således
ingen egentlige vejudlæg. En portåbning i bebyggelsen mod
Rabalderstræde skal skabe mulighed for gennemkørsel
til et p-areal, give adgang for renovations- og brandkørsel
samt fungere som sikker passage for områdets beboere.
Der udlægges to stier. Begge stier skal være offentligt
tilgængelige for cykler og gående. Stien a1-a2 indgår i
Landskabsstrøget, som skal forbinde Skovkrydset med
Rabalderparken. Stien b1-b2 skal fungere som en lokal forbindelse, der skaber adgang imellem Pulsen og den østligste del af Landskabsstrøget mod Rabalderparken.
Parkeringsnormen for biler indenfor lokalplanområdet er
sat lavt, i overensstemmelse med den overordnede trafikstrategi for Musicon, der samler størstedelen af områdets bilparkering i 3-4 knudepunkter og hvor cyklen er det
oplagte transportmiddel. Derved sikres en bydel der ikke er
unødigt præget af biltrafik.
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Illustration viser forslag til bebyggelsens facader mod Rabalderstræde og Skovkrydset

Redegørelse
Der er sikres mulighed for cykelparkering rundt ved indgangsfacader til bebyggelse og virksomheder, der understøtter en brug af cyklen som primært transportmiddel.
Det totale etageareal på 13.700 m² er fordelt nogenlunde
ligeligt på de to delområder, og er sammen med bestemmelser om bygningshøjder med til at sikre en relativt høj
bebyggelse mod Rabalderstræde og Pulsen mod vest, der
aftrapper mod Rabalderparken i nord/ øst.
Bestemmelser om boligstørrelser og andel af almene boliger er med til at sikre et område med blandede boligtyper
og boligstørrelser i overensstemmelse med lokalplanens
formål.
Byggefelter og facadebyggelinjer sikrer, at der skabes en
bymæssig kant mod Rabalderstræde og Pulsen, og medvirker til at sikre landskabelig overgang til Rabalderparken.
Der kan skabes mindre tilbagetrækninger i facadelinjen
mod Skovkrydset med det formål at skabe mulighed for
mindre nicher til ophold og at skabe en oplevelsesrig stueetage.
Langs Rabalderstræde mod Skovkrydset kan foretages en
større tilbagetrækning af facaden, der giver mulighed for
en tilpasning til det tilstødende vejareal, samt at skabe en
bred kantzone.
Størrelse og placering af sekundære bygninger er reguleret med henblik på at sikre, at de ikke dominerer området
unødigt, er placeret tæt ved boligen, og ikke optager plads i
de fælles grønne friarealer i landskabskilerne.
Bestemmelser om bebyggelsens ydre fremtræden skal
overordnet medvirke til at:

Illustration viser forslag til bebyggelsens facader mod Skovkrydset og Pulsen
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- facaderne skal gives en eksperimenterende og karakterfuld bearbejdning, der spiller op til Musicons kreative
identitet og bidrager til at gøre bydelen mangfoldighed og
oplevelsesrig
- udformning af facader og valg af facadematerialer skal
medvirke til, at den samlede bebyggelse opleves som et
sammenhængende kvarter på tværs af ejerforhold/ opdeling af arealet imellem flere bygherrer.
- den store variation i boligtyper skal komme direkte til
udtryk i facaderne.
Vinduer og vinduespartier er reguleret sådan at de medvirker til at skabe variation i facaderne og at facader i stueplan
mod Rabalderstræde og Skovkrydset varieres og nedbrydes
i mindre dele med en skala, der gøre dem oplevelsesrige at
gå og opholde sig langs med.
Orientering af primære indgangsfacader er reguleret sådan, at bylivet koncentreres mod primært Rabalderstræde
og Landskabsstrøget, at cykelparkering findes i umiddelbar
nærhed til boligens indgang, og at landskabskiler fredeliggøres.
Skiltning er reguleret for at undgå uønsket sponsorskiltning i området og sikre at skiltning ikke unødigt dominerer
byggeri og omgivelser.
De ubebyggelse arealer er overordnet opdelt Landskabstrøget, ankomstarealer samt fælles friarealer, som skal have
hver deres funktion og fremtræden.
Landskabsstrøget og ankomstarealer sikres som offentlige tilgængelige arealer. Bestemmelser om indretning og
karakter af Landskabsstrøget understøtter lokalplanes

Illustration viser forslag til facade mod parkeringsområde på bebyggelsens langs
Rabalderstræde, samt gavl på bebyggelse i delområde 2.

Redegørelse
formål, herunder sikre et byrum med en høj kvalitet og med
en god sammenhæng med Skovkrydset og Rabalderparken.
Bebyggelsens fælles friarealer sikres i landskabskiler med
et grønt naturpræg med plads til både ophold og leg. Herudover er hver bolig sikret et eget privat friareal i umiddelbarforbindelse med boligen som enten have eller altan.
Bestemmelser om kantzoner giver mulighed for at etablere
private zoner Landskabsstrøget og Pulsen, der kan indrettes så de bidrager til bylivet og samtidig sikrer en afstand
fra til den private bolig i stueplan.
Kantzoner mod Rabalderstræde skal understøtte, at publikumsorienterede aktiviteter i stueplan kan møblere og
indtage gaderummet samt give plads til cykelparkering. Da
zonen er smal, er det hensigten at give mulighed for at inddrage en del af det tilstødende vejareal til dette.
Muligheder for hegn er begrænset for blandt andet, at sikre
et område der opleves i sammenhæng med den øvrige
bydel og understøtte Landsskabsstrøget som et mødestedmøder mellem forbipasserende og områdets beboere.
Bestemmelser om regnvand og og terræn skal medvirke til
at sikre at området indrettes i overnesstemmelse med den
overordnede strategi for regnvand på usicon, hvor regnvand
ses som en rekreativ ressurce.
Bestemmelser om belysning skal undertøtte oplevelsen af
Landskabsstrøget som en offentlig forbindelse, der skaber
sammenhæng og forbindelse Skovkrydet og Rabalderparken.
Oplagspladser til renovation er placeret i forbindelse med
Landsskabsstrøget med det mål at vende bagsider til forsiderved at eksponere affald som en ressource frem for et
spildprodukt.

Illustration viser forslag til bebyggelsens facader mod Lanskabskile og Landskabsstrøget , samt gavl på bebyggelse i delområde 2.
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FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
Statslig planlægning
Miljøministeriet har indsigelsesret over for kommunernes
planlægning, hvis planlægningen er i strid med overordnede planlægningsinteresser. De statslige interesser, der
er aktuelle i forhold til denne lokalplan, er sammenfattet
nedenfor.
- Grundvandsbeskyttelse
Lokalplanområdet er i 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.
- Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet er beliggende mindre end 3 km fra
Roskilde Fjord og er derfor omfattet af bestemmelserne i
Planlovens kapitel 2a om planlægning i kystområdet. Topografien og byområdet imellem fjorden og lokalplanområdet
bevirker, at byggeri med de højder, der er fastsat i lokalplanen, ikke vil medføre en visuel påvirkning af kystlandskabet.
- Naturbeskyttelse
Der er ikke registreret beskyttede arter i lokalplanområdet.
Roskilde Kommune vurderer derfor, at planen ikke kan
skade de internationale naturbeskyttelsesinteresser.
- Skovbyggelinje
Skov registreret som fredskov ca. 200 meter vest for lokalplanområdet medfører en skovbyggelinje på 300 meter,
hvor inden for der som udgangspunkt ikke må foretages
ændring i tilstanden. Da der allerede findes væsentlig lovlig

IlluIllustration viser forslag til bebyggelsens facader mod Skovkrydset og Landskabsstrøget, samt gavl på bebyggelse i delområde 2.

Redegørelse
bebyggelse nærmere skoven end 300 meter, er lokalplanområdet imidlertid omfattet udtagelsesbestemmelse
(naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 3), der muliggør den
planlagte udvikling.
- Fingerplan 2013
Fingerplan 2013 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 2013 er lokalplanområdet beliggende inden for Roskilde-byfingeren med nærhed til en station.
Stationsnære områder skal udnyttes med bebyggelsesprocenter, der modsvarer den centrale beliggenhed og gode
tilgængelighed.
Fingerplanens retningslinjer er indarbejdet i kommuneplanen.
Kommuneplan
I Roskilde kommuneplan 2016 ligger lokalplanområdet
indenfor rammeområdet henholdsvis 3.CB.2 og 3.BS.8, der
fastsætter, at området må anvendes til blandede byformål.
Der kan desuden etableres detailhandel i 3.CB.2 i form af
udvalgsvarebutikker og i 3.BS.8 i form af værkstedsbutikker.
Området 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
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af det stationsnære område under forudsætning af, at der
fastlægges supplerende tiltag, der tilskynder til brug af kollektive transportmidler.
Kommuneplan 2016 fastlægger, at en væsentlig del af den
fremtidige byudvikling skal foregå som fortætning af den
eksisterende by, hvor Musicon er blandt de primære områder. Musicon kan derfor udvikles til en tæt bydel med en
bebyggelsesprocent på 150 % i rammeområde 3.CB.2 og
80% i rammeområde 3.BS.8.
- De generelle retningslinjer
Kommuneplan 2016 fastlægger, at det almindeligvis skal
sikres, at grunde til dobbelthuse og tæt-lav bebyggelse ikke
udstykkes mindre end 400 m2 inklusiv andel af fællesareal.
Lokalplanen adskiller sig fra de sædvanlige forhold ved, at
arealer til parkering ikke skal rummes indenfor grunden,
og at den indre gade som lege- og opholdsareal med meget
begrænset bilkørsel får karakter af et supplerende friareal.
Derfor skal lokalplanen ikke følge kommuneplanens retningslinje og kan give mulighed for udstykning af grunde på
ned til 250 m2 inkl. andel af fælles friareal.
Kommuneplan 2016 indeholder retningslinjer for en række
forhold, hvor der i denne lokalplan skal tages hensyn til Boligudbygning, Trafik og mobilitet og Detailhandel. Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser for området.
- Detailhandel
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
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3.725 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. I denne lokalplan disponeres 390 m2 af den samlede detailhandelsramme indenfor
område 3.CB.2, men ikke noget af detailhandelsrammen
for område 3.BS.8.
Byplanvedtægt og lokalplan
- Gældende lokalplan
Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves samtidig – for
dette lokalplanområde – den hidtil gældende lokalplan 540,
hvad angår bestemmelser om udstykning og friarealer.
- Denne lokalplan
Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser for
området.
Der findes ingen tilstandsservitutter for matrikler inden for
lokalplanområdet, som er uforenelige med lokalplanens
formål.
Planlægning i forhold til nabokommuner
Det er Roskilde Kommunes vurdering, at det planlagte
byggeri, som er omfattet af denne lokalplan, ikke vil have
en påvirkning på nabokommuner Frederikssund - Egedal –
Høje Taastrup – Greve – Solrød – Køge og Lejre.
Kollektiv og bæredygtig trafikplanlægning
Busplan 2016 danner baggrund for fremtidige busruter
i kommunen. Med Roskilde station som knudepunkt kører busserne på tværs af Roskilde by bl.a. med en hyppig
betjening af Musicon. Lokalplanen understøtter brugen af
buslinjen gennem Musicon.
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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. Mobilitetsplanen er delvist – i form af parkeringsnormer, retningslinjer
for placering af parkeringspladser og karakteren af Rabalderstræde - indarbejdet i lokalplan 540, der gælder for
lokalplanområdet. I nærværende lokalplan konkretiseres
brugen af virkemidlerne yderligere i form af placering af
parkeringspladser til cykler og biler samt udformning af
interne veje og stier.
Vej- og stiplanlægning
Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Rabalderstræde
og Pulsen, som i den overordnede vejplan har status som
sekundære lokalveje.
Rabalderstræde er anlagt som shared space med gode forhold for cyklende og gående, og fra krydset Rabalderstræde/ Sdr. Ringvej er der cykel-/gangsti videre til Roskilde
station. Der er planlagt for yderligere cyklistsikring i krydset mellem Rabalderstræde og Sdr. Ringvej.
Skoledistrikt og skolekapacitet
Lokalplanområdet ligger på tidspunktet for lokalplanens
udarbejdelse inden for Østervangsskolens skoledistrikt,
som ifølge statistik for 2015 har kapacitet til den pågældende bebyggelse, som lokalplanen giver mulighed for.
Forsyning
- Varmeforsyning
Lokalplanområdet forsynes med fjernvarme og vand fra
Fors A/S. Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmenettet.
Nyt byggeri, der opføres som lavenergi, er undtaget for
tilslutningspligt til fjernvarmeforsyningen.

NOTE: Shared space er et gade- eller pladsrum, hvis fysiske indretning
understøtter, at det samlede gadeareal kan anvendes af både trafi kale
(kørende og gående) og ikketrafi kale
funktioner (f.eks. ophold).

Redegørelse
- Elforsyning
Elforsyningen til lokalplanområdet varetages af Seas NVE.
- Kloakering og overfladevand
Området er planlagt separatkloakeret, og derfor skal spildevand og regnvand separeres før tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg.
Hovedparten af regnvandet skal ledes til fælles regnvandsrender og lignende, hovedsagligt i landskabsstrøget, med
videre tilslutning til offentligt regnvandsanlæg i Rabalder
Parken. Af ressourcemæssige hensyn er det ønskeligt at
nedsive eller genbruge en mindre andel af regnvandet. 20
% af regnvandet fra lokalplanområdet som helhed skal
derfor genbruges, nedsives diffust eller tilbageholdes på
området, indtil regnvandsbassinet i Rabalder Parken kan
håndtere det.
Miljømyndigheden kan, på nærmere givne vilkår, give tilladelse til nedsivning af regnvand fra tage og overfladevand
fra befæstede arealer. Tilladelsen kan som hovedregel kun
gives, hvis nedsivningen kan ske uden at sprede forurening
og uden risiko for grundvandet, hvis det er geoteknisk muligt, og hvis det kan ske uden ulemper for naboer.
- Lokalplanområdet er omfattet af regulativ for affald i Roskilde Kommune for henholdsvis husholdninger og erhverv.
Ved dimensionering, udformning og placering af affaldsøer,
herunder udformning af adgangsveje til affaldsbeholdere
og fællesdepoter, henvises til Roskilde Kommune, Affald og
Genbrug, der er bestemmende myndighed på området.
- Vandforsyning
Lokalplanområdet ligger i et område, der forsynes med
vand fra FORS, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra
ovennævnte vandværk.
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Tilladelser fra andre myndigheder
Det byggeri og anlæg, som lokalplanen giver mulighed for,
kræver ikke tilladelser fra andre myndigheder end Roskilde
Kommune.
Frigivelse af arealet til ændret fra industri til boliger kræver
en tilladelse efter jordforureningslovens § 8 fra Roskilde
Kommune, Miljø og Byggesag. I tilladelsen vil blive stillet
krav for at sikre at forurening og lossepladsgas ikke udgør
en risiko for udearealer og boliger.
Kulturhistorie
Roskilde Museum har i medfør af museumslovens § 23
foretaget en arkivalsk kontrol af lokalplanområdet, og det
oplyses, at arealet antages at være uden arkæologisk potentiale. Museet vurderer på den baggrund, at jordarbejder
på arealet ikke indebærer risiko for ødelæggelse af arkæologiske levn. Skulle der mod forventning dukke væsentlige
fortidsminder op ved fremtidige anlægsarbejder gælder
museumslovens § 27.
Miljømæssige forhold
- Forurening
Region Sjælland har kortlagt hele lokalplanområdet efter
lov om forurenet jord. Baggrunden herfor er aktiviteter i
forbindelse med betonproduktion og grusindvinding med
efterfølgende opfyld. Derfor forudsætter ændret anvendelse til sårbare formål, som eksempelvis boliger og offentligt
tilgængelige arealer, at bygherre indhenter en tilladelse
efter § 8 i lov om forurenet jord.
- Håndtering af jordforurening og lossepladsgas
Bebyggelsen skal sikres mod forurening, herunder spredning, ophobning og indtrængning af lossepladsgas. Der
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Støjkort, Ny bebyggelse uden støjskræm langs motorvej, beregning
med baggrund i trafikken 2016.

stilles bestemmelser om at afværgeforansaltninger så vidt
muligt skal indpasses i det omgivende landskab.
NOTE: Der er i rammelokalplan 540
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geanlæg
langs
Holbækmotorvejen,
med det formål at medvirke til en afskærmning af Musicon mod trafikstøj
fra motorvejen, herunder lokalplanområdet.

- Støjforhold
Lokalplanområdet er påvirket af trafikstøj fra de omgivende
veje og især Holbækmotorvejen. Ved etablering af støjfølsomme anvendelser som boliger og udendørs opholdsarealer, skal det derfor sikres, at trafikstøjen dæmpes til et
acceptabelt niveau.

Lokalplanens § 10.1 indeholder bestemmelser i forhold til håndtering af
trafikstøj indenfor lokalplanområdet

Som bidrag til at dæmpe trafikstøjen vil Roskilde Kommune
opsættte en støjskærm langs motorvejen syd for Roskilde
Tekniske Skole. Ved behov for yderligere støjdæmpning
skal denne foretages indenfor lokalplanområdet.
Støjkortet øverst på siden viser en beregning af støjbelastningen ud fra trafikken 2016 uden støjskærm langs motorvejen. Kortet viser, at støjniveauet i de grønne kiler, som
er bebyggelsens primære opholdsarealer, overvejende er
acceptable allerede uden støjskærm. Der skal flere steder
- specielt langs Pulsen og Rabalderstræde, være opmærksomhed på støjpåvirkning af facader, og der kan forventes,
at der skal arbejdes med dæmpning i facaden. Der skal
ligeledes være opmærksomhed på støjforhold ved udformning af de private opholdsarealer og tagterrasser i forbindelse med boligen.
Miljøscreening
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«,
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dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering
af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.
4

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.
Roskilde kommune har foretaget en 360° screening af
lokalplanforslaget, som redegør for de overordnede miljøkonsekvenser ved udvidelsen, samt i hvilken grad lokalplanen understøtter kommunens politikker og mål af relevans
for planlægningen. Resultatet er illustreret med rosetten i
figuren til højre.
Screeningen viser, at lokalplanen især understøtter kulturelle og sociale mål i forhold til identitet og byens rum og
bygninger, klimatiske mål i forhold til regnvand og økonomiske mål i forhold til en fornuftig udnyttelse af de kommunale investeringer. Lokalplanen understøtter kun i mindre
grad kommunens mål for natur, der dog vurderes at være
mindre relevante for området.
Tidligere gennemført miljøscreening af lokalplan 571 for
Rockmagneten og Musicon C har påvist, at de jævnlige indendørs koncert- og eventaktiviteter i Hal 12 sandsynligvis
vil være i konflikt med realisering af boliger øst for Rabalderstræde og dermed i nærværende lokalplanområde.
Kommunen har i den forbindelse vurderet, at målet om at
udvikle en tæt og levende bydel på Musicon og samtidig opretholde de aktuelle aktiviteter i Hal 12 vil indebære, at der
pålægges krav om tiltag og forbedringer af den midlertidige
ramme om Hal 12s aktiviteter, der begrænser støjgenerne,
så de harmonerer med den planlagte byudvikling.
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Kultur og sundhed
Miljø og klima
Erhverv og økonomi

10

Redegørelse
Screeningerne kan rekvireres ved henvendelse til planogudvikling@roskilde.dk
Klage over afgørelsen om miljøscreeningen skal sendes via
den digitale klageportal på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen skal være modtaget inden fire uger efter offentliggørelsen af forslaget. Vejledning
og gebyrordning kan ligeledes findes på nævnets hjemmeside.
Det er Roskilde Kommunes vurdering, at der på baggrund
af screeningen af lokalplanforslag 632 ikke er behov for at
foretage en samlet miljøvurdering af lokalplanforslaget.
Vurdering og screening har været udsendt til høring hos
Skov og Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Roskilde Museum
og Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, der
ikke har haft bemærkninger til planen.
DISPENSATION FRA LOKALPLANEN (PLANLOVENS §
19 OG 20)
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.
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Rabalder Parken
Rabalders

træde

Principper:

Pulsen
1/ Bebyggelsen skal danne kant langs Rabalderstræde og Pulsen og
en blød overgang til Rabalder Parken

Rabalder Parken

- Blandet
boligområde
4/ Området skal tilbyde en varieret boligsammensætning med
blandede boligtyper og forskellige ejerforhold

Skovkrydset

Bestemmelser

2/ Et attraktivt landskabsstrøg, skal sikre offentlig adgang diagonalt
igennem kvarteret fra Skovkrydset til Rabalder Parken

5/ Byggeriet skal fremstå eksperimenterende og karakterfuldt, og
spille sammen med Musicons dynamiske udtryk og mangfoldige
indhold

- Publikumsorienterede aktiviteter

3/ Stueetager langs Rabalderstræde og Skovkrydset skal være åbne
og anvendes til publikumsorienterede aktiviteter

Rabalder Parken
træde
alde
ders
Rab
træ
Rabalders

Rabalder Parken

Pulsen

Bebyggelsen skal danne kant
langs Rabalderstræde og Pulsen og
- 1/Bymæssigkant/
Landskabelig
en blød overgang til Rabalder Parken
Pulsen
overgang

1/ Bebyggelsen skal danne kant langs Rabalderstræde og Pulsen og
Rabalder Parken
en blød overgang til Rabalder Parken

Rabalder Parken

Skovkrydset
2/Skovkrydset
Et attraktivt landskabsstrøg, skal sikre offentlig adgang diagonalt
igennem kvarteret fra Skovkrydset til Rabalder Parken
2/ Et attraktivt landskabsstrøg, skal sikre offentlig adgang diagonalt
igennem kvarteret fra Skovkrydset til Rabalder Parken
4/ Området skal tilbyde en varieret boligsammensætning med
blandede boligtyper og forskellige ejerforhold

- Landskabsstrøg med offentlig
adgang

3/ Stueetager langs Rabalderstræde og Skovkrydset skal være åbne
og anvendes til publikumsorienterede aktiviteter
3/ Stueetager langs Rabalderstræde og Skovkrydset skal være åbne
og anvendes til publikumsorienterede aktiviteter
5/ Byggeriet skal fremstå eksperimenterende og karakterfuldt, og
spille sammen med Musicons dynamiske udtryk og mangfoldige
indhold

- Eksperimenterende og karakterfuldt
byggeri

I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse 1529
af 23. november 2015 samt §1, nr. 2 og 8 i lov 179 af 24.
februar 2015) fastsættes følgende bestemmelser for det i §
2 nævnte område i Roskilde Kommune.
§1 FORMÅL
Lokalplanen har til formål
- at fastlægge områdets anvendelse til blandede byformål,
herunder som et boligområde med blandede boligtyper og
boligstørrelser.
- at fastlægge områdets anvendelse til blandede byformål,
herunder at sikre publikumsorienterede aktiviteter i stueetager mod Rabalderstræde- herunder Skovkrydset, der
bidrager aktivt til et levende byliv på Musicon.
- at sikre en bebyggelse, der skaber en bymæssig kant
mod Rabalderstræde og Pulsen, og skaber en landskabelig
overgang til Rabalderparken.
- at sikre etablering af Landskabsstrøget - en stiforbindelse
med offentlig adgang mellem Skovkrydset og Rabalderparken, indrettet som et attraktivt byrum med stort indhold af
ny natur og med løsninger for lokal afledning af regnvand.
- at ny bebyggelse får et eksperimenterende og karakterfuldt udtryk i tråd med Musicons kreative udtryk og mangfoldige indhold.
§2 OMRÅDE OG ZONESTATUS
2.1
Lokalplanens afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter del af matr. nr. 9k, 9ac, 12k og 12bs af Vestermarken,

Delområde 1
Delområde 2

Lokalplanens to delområder

Roskilde Jorder samt alle parceller, der efter den 15.
november 2016 indenfor lokalplanområdet udstykkes fra de
nævnte ejendomme.
2.2
Lokalplanområdet ligger i byzone.
2.3
Området er opdelt i 2 delområder som vist på kortbilag 2.
§3 ANVENDELSE
3.1
Området skal anvendes til blandede byformål, i overensstemmelse med § 3.2.
Delområder må herudover kun anvendes til rekreative
formål, herunder en gennemgående stiforbindelse med offentlig adgang, som strækker sig fra Skovkrydset til lokalplanområdets nordøstlige grænse mod Rabalder Parken.
3.2
Delområde 1:
Området må anvendes til etageboliger kombineret med
publikumsorienterede funktioner* i bebyggelsens stueplan,
som kan understøtte livet på Rabalderstræde - herunder
skovkrydset, fx cafe, restaurant, butikker, klinikker, fitness,
service og kulturelle formål, samt fællesfunktioner for beboere og lejere som kantine, foyer, fælleslokale mv.
Størrelse på den enkelte butik må ikke overskide 390 m².
Arealer som vender bort fra Rabalderstræde og Skovkrydet,
kan i stueetagen anvendes til sekundære fællesfunktioner
såsom depotrum, cykelparkering, teknik mv.
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Bestemmelser
3.3
Delområde 2:
Området kun anvendes til boligformål, i form af tæt-lavt
byggeri og/ eller etagebyggeri.
§4 UDSTYKNING
4.1 Udstykning - delområde 1
Etagebyggeriet udstykkes som sokkelgrunde i overensstemmelser med byggefelterne som vist i princip på kortbilag 3.
4.2 Udstykning - delområde 2
Byggeri skal udstykkes som sokkelgrunde inklusiv private
haver, som vist i princip på kortbilag 3.
Ved udstykning til tæt-lav bebyggelse skal sikres en mindste grundstørrelse på 250 m² inklusiv andel af fællesareal.
§5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD
5.1 Vejadgang
Vejadgang til området skal ske fra Rabalderstræde og Pulsen, som vist i princippet på Kortbilag 4.
Adgang fra Rabalderstræde skal ske via portåbning. Portåbning skal sikres et tilstrækkeligt fritrumsprofil til store
køretøjer i forbindelse med brandredning og renovation.
Der skal etableres mulighed for renovationskørsel og
brandkørsel mellem parkeringsområde A og B1, som vist i
princip på Kortbilag 4.
5.2 Stier
Der skal anlægges to gennemgående stiforbindelser med
offentlig adgang for cyklister og gående.
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Stien a1-a2 skal indgå i Landskabsstrøget* og forbinde
Skovkrydset med Rabalder Parken, som vist i princip på
Kortbilag 4. Stien skal kunne fungere som brandvej med
vendeplads i det nordøstlige hjørne. Stien skal anlægges i
en minimumsbredde af 3 meter.

* Landskabsstrøget er nærmere
reguleret i lokalplanens §8 ’De
ubebyggede arealer’.

Stien b1-b2 skal forbinde Landskabsstrøget og Pulsen, som
vist i princip på Kortbilag 4.
Stien skal anlægges i fast belægning eller med grus i en
minimumsbredde af 2,5 meter.
5.4 Cykelparkering
Der skal anlægges/ udlægges areal til cykelparkering svarende til parkeringsnormer og principper fastlagt i lokalplan 540, § 5.4, dog med den præcisering, at en andel 10 af
pladserne skal udformes til ladcykler.
Cykelparkering til boliger skal etableres ved boligernes
primære indgangsfacade*;

* For orientering af boligernes
primære indgangsfacade se § 7.2
og 7.2.

- inden for byggefelterne som en integreret del af bygningerne,
- i landskabsstrøget op ad bygningsfacader eller
- i ankomstområder orienteret mod Pulsen og parkeringsområde A.
5.5 Parkering
Der skal anlægges bilparkering svarende til parkeringsnormer fastlagt i lokalplan 540, § 5.5.
Parkeringsarealer placeres som vist i princippet på Kortbilag 4 - dels som et større samlet p-område mod nordvest
(A), dels som mindre p-områder ved Pulsen (B1 og B2).
Mindst 2 p-pladser skal være handicappladser egnet til
minibus med lift.

NOTE: Cykelparkering til publikumsorienterede aktiviteter i byggefelt 1 kan efter aftale med Roskilde Komumune etableres uden for
lokalplanområdet på tilstødende
arealer på Rabalderstræde, herunder Skovkrydset i form af svært
flytbare elementer.
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Figur 1. Byggefelter 1-9

Bestemmelser

0

Byggegrund: ca 10.600 m²
Byggeret:

13.700 m²

Bebyggelsesprocent: ca. 130
Byggeret omsat til en omtrentlig
bebyggelsesprocent for lokalplanområdet.

§ 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING
6.1 Omfang
10
50
100 meter
Inden
for lokalplanområdet
må det samlede etageareal
maksimalt udgøre 13.700 m² fordelt på følgende måde:
Delområde 1:
I delområde 1 må maksimalt etableres 7.200 m² etageareal, heraf 390 m2 som publikumsorienterede funktioner i
overensstemmelse med § 3.2.
Delområde 2:
I delområde 2 må maksimalt etableres 6.500 m² etageareal. 15 % af boligerne skal have et maksimalt boligareal på
65 m². 15 % af boligerne skal have et boligareal på minimum 115 m²
Mindst 25 procent af det samlede boligetageareal for
delområde 1 og 2 skal anvendes til almene boliger med en
placering indenfor delområde 1.
6.2 Bebyggelsens placering
Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefelterne 1-9,
som er vist på Kortbilag 3 og figur 1.
Undtaget herfra er sekundære bygninger, der skal placeres
i overensstemmelse med § 6.4
Delområde 1:
Bebyggelsen skal placeres med facade i facadebyggelinjer
som vist på kortbilag 3.
Der er mulighed for mindre partielle tilbagetrækninger
mod Skovkrydset med det formål at skabe facadevariation.
Der skal etableres en åben port med placering som vist i
princip på kortbilag 3.
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Basgangen

Rabalderparken

Sø

8

træde

Rabalders
Skovkrydset
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nden
Maglelu

Pulsen

7

Figur 2. Bebyggelsen indenfor byggefelterne 3, 4, 7 og 8 skal
fremtræde forskudt.

0

Bygningsdele og mindre facadepartier, herunder også
altaner, kan fra 1. sal og op etableres fremskudt ud over
10
50
100 meter
byggefeltet.
Delområde 2:
Ved udnyttelse af byggefelterne skal det sikres, at bebyggelsen indenfor byggefelterne 3, 4, 7 og 8 fremtræder forskudt,
som vist i princippet på figur 2.
Udvendige adgangstrapper til boligerne skal som hovedprincip etableres på samme facade som boligerne har
deres primære adgang. Herudover kan der hvert byggefelt
etableres en adgangstrappe på den ene af de to endegavle.
Adgangstrapper må kun etableres på gavle orienteret mod
landskabsstrøget eller ankomstarealer.
Bygningsdele og mindre facadepartier herunder også altaner kan fra 1. sal og op etableres fremskudt ud op til 0,6
meter over byggefeltet, herunder også altaner.
Undtaget herfra er altaner på primære facader orienteret
mod landskabskiler, hvor altaner kan etableres fremskudt
op til 1,8 meter fra facaden.
6.3 Bygningshøjder
Delområde 1:
Ny bebyggelse inden for byggefelt 1 skal opføres i 5-7 etager inklusiv tagterrasse. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 25 meter i forhold til
naturligt terræn.
Ny bebyggelse inden for byggefelt 2 skal opføres i 4-6 etager inklusiv tagterrasse. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 22 meter i forhold til
naturligt terræn.
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levende grønt hegn
levende grønt hegn
(alternativt støjskærm)

7 meter

bygning

6

rist
frirum til
udluftning

1
5-7 etager
4-6 etager
3-4 etager
3 etager
2-3 etager

8

pullert

9

Skovkrydset Landskabsstrøget Rabalderparken

5

7

7 meter mast

2,5 - 3,5 meter

2

Skovkrydset

3

pullert

4

Rabalderparken

Bygningshøjder for byggefelter 1-9

Bestemmelser
trappehus

tagterrasse
maks. 1/3
mos-sedum
min. 1/3
maks. 2.6 meter
maks. 2.6 meter
trappehus

tagterrasse

maks. 2.6 meter
maks. bygningshøjde
maks. 5 m²

Figur 3. Maksimal højde og maksimalt fodaftryk for trappetårn til
tagterrasser.

Delområde 2:
Ny bebyggelse skal opføres med følgende etagehøjder,
eksklusiv tagterrasse:
- 3-4 etager inden for byggefelt 3 og 4
- 3 etager inden for byggefelt 5, 6 og 7
- 2-3 etager inden for byggefelt 8 og 9
Den maksimale bygningshøjde ( -eksklusiv trappetårne til
tagterrasser, værn og hegn imellem individuelle tagterrasser) i forhold til naturligt terræn er fastsat til:
- 2 etager: maks. 8,5 meter
- 3 etager: maks. 11 meter
- 4 etager: maks. 14 meter
Trappetårne til tagterrasser må overskide den maksimale
bygningshøjde med 2,6 meter og må have et maksimalt
fodaftryk på 5 m². Se figur 3.
Højden på hegn imellem indivuduelle tagterrasser er reguleret i § 8.5.
6.4 Sekundære bygninger
Der må for hver bolig i delområde 2 etableres et skur på
maksimum 4 m². Skure må have følgende placeringer:
- i private haver.
- på gavle af bebyggelsen orienteres mod fælles friarealer
- fritstående i grupper på 4-6 skure i landskabsstrøget,
hvor hver gruppe må have et samlet areal op til 20 m².
- i ankomstarealer.
Herudover kan der udenfor byggefelterne kun placeres
skure til fælles affaldshåndtering som beskrevet i § 9.1.
Sekundære bygninger skal opføres i 1 etage og med en
maks. bygningshøjde på 3 meter.

Tilbagetrukket facade
Primær facade

Facade i stueetage
Figur 4. I bestemmelser om facadematerialer skelnes mellem primære facader, facader i stueplan og tilbagetrukket facade.
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§7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN
7.1 Facader - generelle bestemmelser
For at sikre et eksperimenterende og karakterfuldt byggeri som et sammenhængende bekvarter på Musicon, skal
bebyggelsen fremstræde som
- en dynamisk komposition af volumener, med en kontrastfuld sammensætning af materialer, der afspejler og
fortæller om funktionalitet og skaber skal sammenhæng på
Referencefoto: Eksempel på byggeri
tværs af delområder.
I anvendelsen af facadematerialer skelnes mellem mellem primære facader, facader i stueplan og tilbagetrukket
facade, som vist i princip på figur 4:

med teglskaller som primært
facademateriale.

- Primære facader:
Bebyggelsens primære facademateriale fra 1. sal og op,
skal være enten teglspån eller teglskaller i rødbrune nuancer og opsat på klink som vist i eksempel på referencefoto.
Med det formål af skabe variation kan mindre partier af
facaden fremstå med materialer som på de tilbagetrukne
partier af facaden eller som facader i stueplan, som vist i
eksempel på referencefoto til højre.
I delområde 2 skal mindst 80 procent af facaden være enten
teglspån eller teglskaller

Referencefoto: Teglskaller i rødbrune
nuancer og opsat på klink

- Stueetager:
Stueetager skal fremstå i enten beton eller alternativt med
puds i en nuance, der svarer til beton, og opdelt af partier i
træ, som vist i eksempel på illustration til højre.
Træ skal fremstå ubehandlet eller malet med en transparent ufarvet træbeskyttelse.

Eksempel på stueetage i beton/ puds
opdelt af partier med træ.

Bestemmelser
Med det formål af skabe variation kan mindre partier af
facaden fremstå med teglskaller i sammenhæng med den
primære facade, som vist i eksempel på illustration til
venstre.
- Tilbagetrukket facade:
Tilbagetrukkede partier af facaden skal fremstå med en
Eksempel på stueetage hvor mindre
partier af facaden fremstår med spån- overflade, der tydeligt adskiller sig fra den primære facadetegl/ teglskaller i sammenhæng med
beklædning med teglskaller, som vist i eksempel på illuden primære facade.
stration til venstre.
Minimum 20 procent heraf skal være træ, som skal fremstå
ubehandlet eller malet med en transparent ufarvet træbeskyttelse.
Den resterede del skal fremstå i en lys og ikke dominerede
nuance.

Eksempel på tilbagetrukket parti af
facade, med en overflade, der tydeligt
adskiller sig fra den primære facadebeklædning med spåntegl/ teglskaller.

7.2 Facader - delområde 1
Boligernes primære indgangsfacader skal orienteres mod
hhv. ankomstarealer, parkeringsområde B og Landskabsstrøget, som vist på figur 5.
Alle publikumsorienterede funktioner og fællesfunktioner
i stueplan skal have deres primære adgang orienteret mod
Rabalderstræde eller Skovkrydset. Se figur 5.
Stueetager:
Stueetager skal udføres med en højde på mindst 4,0 m målt
fra overkant af gulv til underkant af loft.
7.3 Facader - delområde 2
Bebyggelsen skal udformes, så boligernes primære indgangsfacader orienteres mod hhv. Landskabsstrøget, Pulsen og parkeringsområde A, som vist i princippet på figur 5.

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

Primær indgangsfacade for:
- boliger, delområde 2
- boliger, delområde 1
- publikumsorienterede
funktioner og fællesfunktioner

Figur 5. Orientering af den primære indgangsfacade til bebyggelsen.

facade

privat have
maks. højde 1.4 m.
levende grønt hegn
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levende grønt hegn
(alternativt støjskærm)

7. 4 Tagudformning
Tagkonstruktioner skal udføres så de syner flade.
Ovenlys, tekniske anlæg som ventilationsafkast mv. skal
indgå i en samlet løsning tilpasset den enkelte bygnings
arkitektur.

bygning
rist
frirum til
udluftning

Delområde 2:
Minimum 1/3 af den samlede tagflade skal anlægges som
grønt mos-sedum tag. Maksimum 1/3 af tagfladen til den
enkelte bolig må anvendes til tagterrasser inklusiv trappehus. Se figur 6.
Tagterrasser skal holde en minimumafstand på 2 meter til
tagkant, der er orienteret mod Landskabskiler. Værn til tagterrasser skal udføres i en maksimal højde på 1.4 meter, og
fremstå transparent og åbent. Se endvidere § 8.5 om hegn.
7.5 Sekundære bygninger
Overflader og farver på sekundære bygninger udføres i et
ensartet design og fremstå underordnet den primære bebyggelse i det enkelte delområde.

trappehus

7.6 Altangange
Altangange må kun udføres i delområde 1, og kun når de
udføres i sammenhæng med større fælles tagterrasser
med plads til rekreativt ophold og aktivitet.
Altangange skal fremstå fuldt integrerede med den øvrige
bygningskrop og med bygningens design.

tagterrasse
maks. 1/3
mos-sedum
min. 1/3
Figur 6. Anvendelse af tagflade i

maks.
2.6 meter
7.7 Vinduesudformning
delområde 2
Vinduer, større glaspartier og døre skal udføres med synlig maks. 2.6 meter
overflade af træ og/ eller metal eller som en kombination af
disse.

trappehus

tagterrasse

maks. 2.6 meter

Eksempel på vinduespartier i stueetage med forskellige bredder og
indbyrdes afstand.

Bestemmelser
Delområde 1:
Vinduer og vinduespartier - herunder altandøre, til alle
boliger i delområde 1 skal være kvadratiske med varianter i
flere størrelser og med en varierende og forskudt placering
i facaden, som vist i eksempel på illustrationen til venstre.
Undtaget herfra er vinduer og vinduespartier i den tilbagetrukne del af facaden.
Publikumsorienterede funktioner og fællesfunktioner i
stueplan skal udføres med vinduespartieri med forskellige
bredder og indbyrdes afstand.
Eksempel på bygningsfacade med
kvadratiske vinduer med varianter i
flere størrelser og med en varierende og forskudt placering i facaden.

Delområde 2:
Vinduer og vinduespartier - herunder døre, til bebyggelsen i
delområde 2 skal have en varierende og forskudt placering
i facaden, som vist i eksempel på illustrationen til venstre.
7.8 Solcelleanlæg o.l.
Såfremt der etableres anlæg til indvinding af solenergi o.l.
gælder for de dele af anlægget, som anbringes udvendigt
på bygningen, at
- ved placering på tag skal anlæg fremstå skjult fra terræn.
- ved placering på facader skal anlæg fremstå som en integreret del af facaden.

Eksempel på bygningsfacade hvor
vinduer har en varierende og
forskudt placering i facaden.

7.10 Skilte og reklamering
Virksomheder i delområde 1 må opsættes skilte som
reklamerer for egen virksomhed. Der må kun skiltes med
virksomhedens navn og logo.
Lysskilte eller belysning af skilte må ikke være til gene for
trafikanter eller omkringboende.
Der må ikke etableres skiltning på tage.
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Der kan uden tilladelse etableres facadeskilte og udhængsskilte ifølge bestemmelserne i § 7.10.1 og § 7.10.2. Hvis
der ønskes anden form for skiltning skal der derfor ansøges om tilladelse/dispensation.
§ 7.1.1 Facadeskiltning
Der kan kun etableres skiltning på facader mod Rabalderstræde, herunder Skovkrydset.
Facadeskiltningens størrelse skal tilpasses bygningens
arkitektur og underordne sig facaden.
Facadeskiltning må kun placeres over butiks- og udstillingsvinduer i stueetagen eller i tilknytning til indgangsdør.
Facadeskiltningen skal holdes under etageadskillelsen
mellem stueetage og 1 sal.
Facadeskiltning for den enkelte virksomhed kan udføres
som en af følgende løsninger:
- Pladeskilte med en maksimalt arealet på 0,5 m2.
- Løse eller påmalede bogstaver, som i størrelsen tilpasses
facaden.
- Skiltning på butiksruder med påsatte eller påmalede bogstaver, der maksimalt må dække 15 % af butiksruden.
Der må ikke opsættes rulleskilte, flag eller bannere på
facaderne.
§ 7.1.2 Udhængsskilte
Der må kun opføres ét udhængsskilt pr. forretning eller
virksomhed.
Udhængsskiltets størrelse skal tilpasses omgivelserne og
må ikke overstige 0,5 m2.
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Bestemmelser
SKOVPLADSEN
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Landskabsstrøget:

Udhængsskiltet skal placeres med en frihøjde på minimum
2,8 meter over terræn. Skiltet monteres under 1. sals vinduer eller anden form for etageadskillelse.
Pulsen

Udhængsskiltet må maksimalt række 1 m ud fra bygningen.
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§ 8 UBEBYGGEDE AREALER, REGNVAND OG TERRÆN
8.1 Offentligt tilgængelige opholds- og ankomstarealer
Landskabsstrøget:
Der udlægges areal til offentligt tilgængelige opholdsOphold for mange
arealer i form af Landskabsstrøget, som vist i princippet
på Kortbilag 4. Landskabsstrøget skal fremtræde med en
grøn og frodig karakter, hvor rumdannende beplantninger i
flere lag (urter, græsser, buske og træer) kombineret med
befæstede flader og synlige landskabsintegrerede LARløsninger tilsammen danner et rumligt forløb med interessante kig og retningsskift. Jævnfør principskitsen på Figur
7 samt referencefotos.

Strøget skal bl.a. rumme en gennemgående vandrende til
brug for lokal forsinkelse og afledning af regnvand. RegnVand legeplads
De grønne bede skaber læ til ophold
vand fra bebyggelsen skal ledes i synlige render frem til
den centrale vandrende. Der skal sikres 2-3 gangforbindelDe grønne bede skaber læ til ophold
Ophold for mange
ser over vandrenden.
Der lægges vægt på, at Landskabsstrøget udformes uden
lange ubrudte retlinede strækninger med henblik på at
sikre fysisk og visuel variation samt god vindkomfort.
Udvalgte steder kan der etableres faciliteter samt opsættes byudstyr og kunst som ramme for aktiviteter, leg og
rekreativt ophold.

Mødesteder på kanten af de mange bede
Hyggekroge

VandVand
leg legeplads

Mødested

Vand leg

De grønne bede skaber
læ tilområde
ophold
Grill

Grill område

Hyggekroge

Vand leg

Grill område
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Ankomstarealer:
Ankomst arealer, med omfang og placering som vist i
princip på Kortbilag 4, skal fremtræde med en overvejende
urban karakter, og adskille sig tydeligt fra Landskabsstrøget og landskabskiler.
8.2 Fælles opholdsarealer - landskabskiler
Der udlægges fælles opholdsarealer for områdets beboere
i form af landskabskiler som vist i princippet på Kortbilag 4.
Fælles opholdsarealer skal fremtræde med en overvejende
grøn karakter - fx have- eller parkpræg - og indrettes med
rumskabende beplantning samt faciliteter for leg og ophold.
8.3 Private opholdsarealer
Der skal til hver bolig etableres privat udendørs opholdsareal i form af en altan eller privat have.
Herudover skal der til alle boliger i stueplan indenfor delområde 2, etableres private opholdsarealer i form kantzoner mod Landskabsstrøget og de inderste 1 - 1.5 meter af
kantzoner mod ankomstarealer, som vist i princip på kortbilag 4. Undtaget er arealer omkring eventuelle indgange til
bebyggelsen, der leder til mere end en bolig.
Altaner:
Altaner skal have et minimumsareal på 6 m² pr. bolig.
Placering af altaner skal under hensyntagen til bl.a. solorientering. Udformning skal ske under hensyntagen til
støjforhold.
Private haver:
Alle boliger i stueplan indenfor delområde 2 skal have
adgang til en egen privat have med en minimumsstørrelse

NOTE: Udformning fælles friarealer i landskabskiler skal ske med
opmærksomhed på trafiksstøj,
jfr, § 10.1.

NOTE: Udformning af private
opholdsarealer skal ske med opmærksomhed på trafiksstøj,
jfr, § 10.1.

6
8

9

1
5
Kantzoner mod
Rabalderstræde
og Skovkrydset
Landsskabsstrøget
Ankomstarealer

2

7

3

4

Figur 8. Kantzoner

Bestemmelser
på 10 m². Private haver skal etableres mod landskabskiler
med placering som vist i princip på kortbilag 4. Udformning
skal ske under hensyntagen til støjforhold.
8.4 Kantzoner
Lokalplanen fastlægger kantzoner mellem bebyggelse og
de offentligt tilgængelige arealer - konkret mod Rabalderstræde og Skovkrydset, Landskabsstrøget og ankomstarealer. Kantzonernes placering er vist som princip på
Kortbilag 4 og figur 8.
Kantzone mod Rabalderstræde og Skovkrydset:
Zonen skal udformes med urban karakter og fremtræde
sammenhængende med de tilstødende offentlige arealer.
Zonen skal tilgodese behovet for midlertidige og varierede
aktiviteter som f.eks. udeservering, løs møblering og vareudstilling. Zonen skal friholdes for fast inventar, men kan
partielt indrettes til cykelparkering til de publikumsorienterede funktioner.
Kantzoner mod Rabalderstræde, og
Skovkrydset. Eksempel på kantzoner
med en urban karakter.
Note: Den fastlagte anvendelse af
kantzoner mod Rabalderstræde,
og Skovkrydset kan efter nærmere
aftale med Roskilde Komumune udvides med tilstødende arealer op til 4
meter fra lokalplanafgrænsningen.

Kantzone mod Landskabsstrøget:
Zonen udlægges i 1 - 1.5 meters bredde. Zonen skal fremtræde som en kombination af befæstede flader og beplantning - herunder fx små forhaver, som formidler overgangen
mellem den private sfære ved boligen og det offentlige
opholdsareal.
Kantzone mod ankomstarealer:
Zonen udlægges i minimum 1 meters bredde. Zonen skal
udformes med en overvejende urban karakter, evt. indeholdende private plinte eller trapper, som formidler overgangen mellem den private sfære ved boligen og det offentlige
ankomstareal. Zonen kan partielt indrettes til cykelparkering.

Kantzoner mod Landskabsstrøget og ankomstarealer. Eksempler på forskellige indretning og anvendelse af kantzoner.

8.5 Hegn
Der må etableres hegn omkring private haver i delområde
2. Hegn imod Landskabsstrøget, landskabskiler og ankomstarealer skal udføres som levende grønne hegn, der delvist
kan udføres som støjafskærmning ved behov. Højden af
hegn parallelt med bebyggelsens facade må ikke overstige
1,4 meter. Se figur 9.
Der må som en del af indretningen af kantzoner etableres
hegn vinkelret på facaden mod Landskabsstrøget og ankomstarealer i delområde 2. Hegn skal udføres transparent
og må kun udføres mellem individuelle boliger. Højden af
hegn må ikke overstige 1,4 meter og dybden må ikke overstige 1 meter. Se figur 10.
Der må etableres hegn med en maksimal højde på 1.4 meter mellem individuelle tagterrasser i delområde 2.
Der må i ankomstarealer mod Pulsen etableres hegn for
støjafskærmning af udendørs friarealer på terræn. Hegn
skal begrønnes med dertil egnede klatreplanter eller
lignende. Hegn skal udformes sådan, at passage mellem
ankomstarealer og tilstødende arealer ikke hindres.
Der må etableres hegn, der indgår som en integreret del af
indretning af pladser til renovation, som beskrevet i § 9. 1
Herudover må der ikke opsættes hegn indenfor lokalplanområdet.
8.6 Regnvand
8. 6.1
Max. 80 % af regnvandet skal afledes fra lokalplanområdet,
imens de resterende min. 20 % skal tilbageholdes indenfor
området, nedsives diffust eller genbruges.
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Figur 9. Hegn omkring private haver
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Figur 10. Hegn i kantzoner mod Landskabsstrøget og ankomstarealer
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Figur 11. Princip for regnvandsafledning

Bestemmelser
Koncentreret nedsivning i f.eks. faskiner kan tillades på
arealer, hvor det er miljømæssigt forsvarligt.
8.6.2
Afledning af regnvand skal ske overfladisk; for tagvand i
åbne render og ved overfladevand som overfladestrømning
eller i åbne render.
Afledningen skal følge principper vist på figur 11 og skal
tilsluttes regnvandssystem i Rabalder Parken. For et mere
enkelt system af regnvandsrender skal regnvand samles op
for hver bygningsklump - frem for fra hver enkelt bolig - og
derfra afledes i fælles render. En primær regnvandsrende
for området skal etableres i landskabsstrøget, og hovedparten af området skal aflede regnvand via denne rende.
Undtagelser til dette princip er:
- Tagvand fra byggefelt 1 skal udledes til Rabalderstræde
- Den nordligste del af parkeringsareal A kan aflede regnvand mod nord direkte til rende i Rabalder Parken
- Den sydøstligste del af området kan aflede via rende
langs sti b1-b2
- Regnvand fra landskabskilerne skal opsamles og nedsives på stedet.
Regnvandsrende i landskabsstrøget skal overdækkes med
rist, der hvor ’passage for renovationsvogne’ krydser renden, så der etableres et kørespor på min. 3 meter.
Regnvandsrender, -bede og andre LAR-anlæg, der indgår i
rekreative arealer, skal generelt udformes på måder, så de
bidrager til arealernes rekreative kvalitet.

7 meter
pullert
Skovkrydset Landskabsstrøget Rabalderparken
7 meter mast
2,5 - 3,5 meter

Skovkrydset

pullert

Rabalderparken

Figur 12. Belysning af landskabsstrøget.
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Terræn 8.7
Terrænregulering skal følge disse principper:
- primær regnvandsrende skal udformes med fald på minimum 10 promille mod regnvandsbassinet i Rabalder Parken som vist på figur X.
- sekundære regnvandsrender skal udformes med fald på
minimum 20 promille væk fra bebyggelsen
- terræn skal udformes med fald på minimum 20 promille
væk fra bebyggelsen, så alt overfladevand strømmer på
overfladen til laveste punkt
- i hver af de grønne kiler skal der etableres et lavningspunkt, hvor overskydende regnvand opsamles
- evt. terrænspring mellem øst- og vestfacade i byggefelt 1
skal optages inde i bygningen
- terrænet må i lokalplangrænsen ikke reguleres mere end,
hvad der er nødvendigt for at etablere tilstrækkeligt fald til,
at vandet kan afledes ved naturlig gravitation.
8.8 Belysning
Belysning indenfor lokalplanområdet må ikke medføre gener i form af blænding af naboer eller på anden måde virke
blændende i forhold til omgivelserne.
Belysning af Landskabsstrøget og stien a1-a2, skal ske i
form af master på ca. 7 m med spot og i den vestlige ende
mod Skovkrydset, lav belysning med f.eks. pullerter - i den
østlige ende mod Rabalderparken, fritstående standere af
2,5 - 3,5 meters højde i den midterste del. Se figur 12.

Eksempler på regnvandsrender,
-bede og andre LAR-anlæg med
rekreative kvaliteter.

Bestemmelser
Belysning af stien b1-b2, skal ske i form af lav belysning
med f.eks. pullerter.
Belysning af parkeringsområderne A og B skal ske med
fritstående standere af minimum 2,5 meters højde.
8.10 Oplag
Lastbiler, campingvogne, uindregistrerede biler samt både
må ikke opbevares på fælles eller private ubebyggede arealer.
§ 9 TEKNISKE ANLÆG
9. 1 Renovation
Der skal etableres to oplagspladser til renovation med
principiel placering som vist på kortbilag 4.
Renovationspladserne skal udformes, så de i sammenhæng med Landskabsstrøget fremstår som åbne og indbydende byrum f.eks. ved at dele af beholderne er nedgravet.
Beholdere på terræn skal være afskærmet bag hegn eller
mur f.eks. placeret i aflukket skur.
Hegn/ mur skal udformes, så det enten for en let og grøn
karakter, eller udseendet medvirker til at formidle budskabet om at genbrug er godt. Der skal etableres beplantning i
tilknytning til pladserne.
Pladserne skal udformes, så der sikres mulighed for
placering og tæmning af affaldsbeholdere og –containere i
henhold til gældende regulativer for henholdsvis husholdninger og erhverv i Roskilde Kommune.
9. 2 Anlæg på terræn til håndtering af lossepladsgas
Afværgeforanstaltninger over terræn til håndtering af lossepladsgas skal så vidt muligt indpasses i det omgivende

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

facade

privat have
maks. højde 1.4 m.
levende grønt hegn
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levende grønt hegn
(alternativt støjskærm)

landskab f.eks. ved at blive omsluttet af plantebede.
9. 3 Foranstaltninger til gasafværge
Foranstaltninger til gasafværge under bygninger skal ske
ved en nedsænket løsning, hvor frirum til udluftning etableres under terræn, som vist i princip på figur 13.
Frirum til udluftning skal overdækkes med en rist eller
lignende, der skal ligge plant med terræn.
9.4 Antenner, paraboler og lign.
Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra
nabobebyggelser, offentlige friarealer, veje og stier.
9,5 Tracé til forsyningsledninger
Der udlægges et tracé til tekniske forsyningsledninger,
som vist på kortbilag 3. Arealet må ikke bebygges og ikke
beplantes med vækster med dybtgående rødder.
§10 MILJØ
10.1 Trafikstøj
Boliger skal isoleres så der opstår et tilfredsstillende støjniveau inden døre, jfr. bygningsreglementets bestemmelser.
På fælles friarealer i landskabskiler skal sikres et støjniveau, der overholder miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

bygning

mangler

Figur 13. Frirum til udluftning for
gas skal etableres under terræn

Eksempler på overdækning af
frirum til udluftning med riste
trappehus

NOTE: Muligheder for, at støjskærtagterrasse
me private og fælles friarealer
på
maks. 1/3
terræn er reguleret i § 8.5 om hegn
mos-sedum
min. 1/3

maks. 2.6 meter
maks. 2.6 meter

Udformning af private opholdsarealer i form af altaner og
private haver og tagterrasser, samt fælles tagterrasser i
forbindelse med altangange ved boliger, skal ske under
hensyn til at støjpåvirkning fra trafik minimeres.
10.2 Virksomhedsstøj
Bestemmelser fastlagt i lokalplan 540, § 9.2

rist
frirum til
udluftning

trappehus

tagterrasse

maks. 2.6 meter
maks. bygningshøjde
maks. 5 m²

Bestemmelser
§11 GRUNDEJERFORENING
Bestemmelser fastlagt i lokalplan 540, § 10
I forbindelse med udstykning skal der desuden oprettes
en lokal grundejerforening med medlemspligt for samtlige
ejere af grunde i lokalplanområde 632.
Den lokale grundejerforening skal forestå drift, vedligeholdelse og fornyelse af anlæg, der er fælles for lokalplanområdet, herunder det fælles friareal og stier med undtagelse
af Landskabsstrøget.
Grundejerforeningen skal oprettes senest, når halvdelen af
boligerne i området er taget i brug, og vedtægter og eventuelle senere ændringer skal godkendes af Byrådet.
§12 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY
BEBYGGELSE
12.1
Ny bebyggelse, eller ændret anvendelse af ubebyggede
arealer, må ikke tages i brug uden Roskilde Kommunes
tilladelse, før nedennævnte anlæg er udført for den del af
området, som tages i brug:
- Vejadgang, stier og parkering til biler og cykler samt skal
være anlagt, jf. § 5.
- Offentligt tilgængelige opholdsarealer og private opholdsarealer skal være anlagt, jf. § 8.
- Tiltag i forhold til trafikstøj skal være etableret, jf. § 10
- Bebyggelsen skal være tilsluttet kollektiv varmeforsyning
og offentligt spildevandanlæg.
Fælles opholdsarealer, jf. § 8 skal være anlagt senest et år
efter indflytning af den første beboer.
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§13 AFLYSNINGER
13.1 Aflysninger af byplanvedtægt og lokalplan
Indenfor denne lokalplans område, som nævnt i § 2, aflyses
lokalplan 540 delvist. Aflysningen omfatter:
- § 4 Udstykning
- § 8. 3 Friarealer
- § 9.1 Trafikstøj
13.2 Fortrængning af servitutter
Der findes ingen tilstandsservitutter for matrikler inden for
lokalplanområdet, som bortfalder i henhold til Planlovens §
15, stk. 2, nr. 16.
§14 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.

Bestemmelser

§15 VEDTAGELSESPÅTEGNING
I henhold til § 27 i Lov om Planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt.
Roskilde Byråd den 31. maj 2017

Joy Mogensen
Borgmester

/

Henrik Kolind
Kommunaldirektør
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Kortbilag 1 - Eksisterende forhold
Eksistenrede forhold
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Kortbilag 2 - Matrikelkort og delområder
Matrikelkort og delområder
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Kortbilag 3 - Byggefelter og byggelinjer
Byggefelter og byggelinjer
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Kortbilag 4 - Veje, stier, parkering
			
og ubebyggede arealer
Veje, stier, parkering og ubebyggelde arealer
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