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FORORD
Med overskriften Musicon - en musisk og kreativ bydel har Roskilde byråd, sammen med centrale kreative aktører, sat en langsigtet
og ambitiøs dagsorden for udvikling af det tidligere Unicon-areal i
Roskildes sydby.
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Musicon giver erhvervsmæssigt Roskilde en helt ny dynamik, der
supplerer kommunens kendte kvaliteter. Musicon tilbyder lokalområdet spændende, nye, rekreative og kulturelle muligheder,
som også tiltrækker besøgende udefra. Visionen er beskrevet i
strategihæftet ’Musicon - strategi og spilleregler’ fra 2007.
De mange samarbejder i Musicon-bydelen bliver overordnet koordineret i tre primære organisationer:
• Bydelsforeningen Musicon med ansvar for drift af private
fælles veje, byrum, regnvandsrender, erhvervsaffald, ressourcepladser og forvaltning af kultur- og bylivspulje: musicon-bydelsforening.dk
• Foreningen for Aktører på Musicon med ansvar for aktørernes
interne samarbejder herunder Rabalder-festivalen
• Musicon-sekretariatet (kommunens projektsekretariatet) med
ansvar for byudviklingen og erhvervsfremme: musicon.dk
Handleplan 2022-25 for Musicon gør status på byudviklingen og de
aktuelle behov og beskriver de konkrete aktiviteter og anlægsinvesteringer, som byrådet vil sætte i gang i de kommende 4 år.
Desuden præsenteres de private initiativer, der på nuværende tids–
punkt er kendte, og som understøtter handleplanens realisering.
Handleplanen skal revideres en gang årligt for at samle op på den
hidtidige udvikling i bydelen og komme med et bud på kommende
initiativer og investeringer, blandt andet som oplæg til den strategiske anlægsplan.

Forside: Vision for fremtidig skatehal i Hal 12. Illustration lavet af Pivotech

Formålet med handleplanen er at give et samlet overblik over de
valgte indsatsområders status og koordinere indsatserne, så den
nødvendige fremdrift sikres. Samtidig viser vi aktører og investorer, at der er en klar plan for udviklingen af Musicon, som danner
rammerne for deres projekter.
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VISION OG MÅL FOR MUSICON
Visionerne for Musicon er store: Musicon bliver et tæt byområde med et levende miljø, hvor det musiske i bred
forstand er overordnet tema. Kulturelle erhverv er integreret med boliger og andre aktiviteter, der er blevet tiltrukket af områdets særlige karakter. Musicon udvikles gennem en dynamisk og åben udviklingsproces, hvor kreative
aktører er de drivende kræfter. ('Musicon, strategi og spilleregler', Roskilde Byråd 2007).
Visionen er konkretiseret i fire mål, der efterstræbes i de enkelte projekter.
Det BRUGERSKABTE som afsæt for mangfoldighed
Musicon tager udgangspunkt i det skabende menneske med
rum til, at bydelens aktører i samspil lader ideer og viden mødes
og med gode forhold for kreative virksomheder.
Det FORANDERLIGE som en kilde til overraskelser og
dynamik
Musicon har mange forskellige aktiviteter det meste af døgnet. Forskellige anvendelser blandes og midlertidige aktiviteter
skaber foranderlighed, ideer og viden gennem eksperimenter.
Det KREATIVE for at udfordre vanetænkning og udforme
utraditionelle rammer
Bygninger og byrum på Musicon er oplevelsesrige og udfordrer
den besøgende. Musicon har et råt og industrielt udtryk, og projekter bygger videre på spor i området.
Det BÆREDYGTIGE som en fælles indsats for en grøn fremtid
Udformningen af Musicon er bæredygtig og fremtidssikret. Derfor afledes regnvand i åbne render, cykling, gang og kollektiv
transport gives optimale vilkår, fælles affaldspladser gør det let
at sortere og genbruge, og bygningsmaterialer genanvendes.
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Visionen sætter mål for de lokale kvaliteter, der skal skabes
på Musicon, men byudviklingen skal samtidigt bidrage til at
fremme en mere bæredygtig verden.
I udviklingen af Musicon har Roskilde Kommune derfor
valgt især at arbejde med FNs verdensmål nr. 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst, nr. 11 om bæredygtige byer
og lokalsamfund, nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion
og nr. 17 om partnerskaber for handling. Samtidigt skal arbejdet med de fire verdensmål overordnet medvirke til at
opfylde verdensmål nr. 13 om klimaindsats.
Nøgletal for Musicon, når bydelen er udbygget:
• 1.000 boliger i form af etageboliger, rækkehuse og
byhuse
• 1.000 arbejdspladser fordelt på kreative erhverv,
butikker, restauration, kultur, fritid og uddannelse

STATUS 2021 - MUSICON I DAG
Det vedholdende, strategiske og visionære arbejde
med udviklingen af Musicon-bydelen er nået til et
punkt, hvor det i høj grad bærer frugt. Den tidligere
industrigrund er nu så omdannet til blandet by, at bydelens fremtidige herlighedsværdier træder tydeligt
frem. Omdannelsen sker under hensyntagen til områdets stemningsfulde industrikarakter og i respekt
for den kreative energi, som bydelens mange aktører
har investeret i området.
Resultaterne viser sig på flere måder. Mange borgere benytter sig af Musicons kulturtilbud og rekreative
muligheder. Der er god interesse for at etablere sig
med kontor eller detailhandel i området. Projektudviklere henvender sig med ønske om at investere, og
der forventes at være interesserede købere og lejere
til de mange kommende boliger.
Samtidigt oplever kommunen stor opmærksomhed og
anerkendelse fra mange, der arbejder med udvikling
af byområder andre steder i verden. Musicon-sekretariatet får jævnligt forespørgsler på at dele erfaringer
og bliver inviteret til at deltage i eksempelvis konferencer og som case for flere forskellige publikationer
om byudvikling, demokrati og samskabelse.

Nye rammer til kulturaktører

Aktuelle samarbejdsprojekter skal sikre, at
flere af Musicons centrale kulturaktører kan
se frem til nye og blivende rammer til deres
aktiviteter i bydelen.
I foråret 2022 genoptages processen omkring
“Sambyggeriet” i Bifaldet (s, 7) - efter pause
grundet corona-pandemien - med forventet
udbud af byggeriet i løbet af 2022. Kommunen
og Roskilde Festival er begge bygherrer på
byggeriet, hvor Roskilde Festival, Aaben Dans
og Råstof Roskilde skal dele fælles faciliteter
og udnytte potentialerne ved at bo sammen til
at skabe en kunstnerisk, kreativ smeltedigel
og eksperimentarium. Sambyggeriet bliver
dermed en ny kulturel dynamo centralt placeret i bydelen.
I den modsatte ende af Rabalderstræde er et
spændende udviklingsarbejde opstartet omkring udvikling af en fremtidig skatehal - bl.a.

med indledende interesse fra Lokale- og Anlægsfonden. I løbet af nogle år skal dette føre til, at Hal 12 Skate
får forbedrede rammer til at rumme sine mange medlemmer og videreudvikle sine aktiviteter.

Erhvervs- og kulturliv i nye samarbejder
Efter genåbningen af samfundet er kulturlivet og Musicons eventprogram kommet stærkt igen bl.a. med
en særudstilling på Ragnarock om Roskilde Festivals 50. festival, sommerkoncerter under den nye
overdækning på Søjlepladsen og første version af videns- og kulturfestivalen “Grasp”, der skal være en
årligt tilbagevendende begivenhed.

Samtidigt skaber nye samarbejder grund til optimisme. Foreningen for Aktører på Musicon er igang
med at videreudvikle sin organisation, så den bliver
bedre i stand til at varetage aktørerne fælles interesser og styrke det kreative netværk. Og så har aktører
involveret i Musicons handelsliv indgået samarbejds–
aftale om realisering af en fælles vision for handels–
livet.
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Mange nye brugere til bydelen

Upåvirket af pandemien bygger de mange entreprenører fortsat videre side om side i bydelen. Det
betyder bl.a., at vi i 2021 tog imod beboere til ca. 150
nye boliger (oversigtskort s, 7). Samtidigt blev erhvervshuset “Samspillet” indtaget med 300 arbejds–
pladser, hvor af ca. 175 er nye og fyldes ud af større og
veletablerede kontorvirksomheder.
P-huset i Indfaldet er også taget i brug, og den indbyggede plads til bevægelse, rekreation og forenings–
liv vil i 2022 blive fyldt ud af nye fritidsaktører. Med et
nyt stort antal brugere på Musicon er der ny grobund
for at videreudvikle naboskabet til de omgivende bebyggelser i Sydbyen, hvilket bl.a. helt konkret kan udfolde sig i lille cykelværksted og i fælles taghave på
det nye p-hus.
Bydelen er blevet opgraderet med p-henvisning, og
der er blevet indført en strammere regulering af par–
keringsforholdene gennem licenser og timebetaling.
Samtidigt er støjen fra motorvejen blevet dæmpet
med en færdig skærm i foråret 2021.

I starten af 2022 færdiggør kommunen de første byrum i kvarteret Indfaldet, men i overgangsperioden fra
indflytning til færdig by, er der brug for tålmodighed
hos brugerne, da de må nøjes med midlertidige anlæg
af bl.a. stier og affaldspladser.

Senest realiserede projekter

Oversigtskort og fotos på næste side viser de
senest realiserede projekter på Musicon.

Mere bæredygtigt byggeri

Flere bæredygtige principper indgår allerede i udviklingen af Musicon, men ambitionsniveauet skal
nu hæves gennem mere bæredygtigt byggeri - både
miljømæssigt med begrænsning af CO2-udledning og
socialt med integration af kunst og større variation i
boligudbuddet.
I det kommunale byggeri sker det gennem brug af
certificeringsordninger og forbedrede praksisser
for genbrug og genanvendelse. I det private byggeri
sikres det gennem grundsalgskrav, der dels forpligter
de professionelle udviklere til certificering og dels
skaber plads til eksperimenterende og håndholdt
byggeri ved selvbyggere.
Nøgletal for Musicon ultimo 2021
• ca. 472 boliger
• ca. 475 arbejdspladser*
* Roskilde Tekniske Skole er ikke medregnet
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1.Beboere er flyttet ind i Frekvensen,
og ny butik er åbnet

12. Et nyanlagt sandfilter og regnvandsrecirkuleringsanlæg giver rislende vand i
Rabalderstræde

2. Erhvervshuset Samspillet
er taget i brug

8
5

12
4

AFTEN + WEEKEND

11. Søjlepladsen har fået offentligt toilet og
er blevet delvist overdækket

LABORATORIET
AABEN DANS

1
INDFALDET

11

GREJBANK

3. Bydelens første p-hus
er taget i brug
P-HUS INDFALDET

CONTAINERSTRIBEN
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2 SAMSPILLET

MUSEUM
RAGNAROCK

KUNSTSKOLE

10. Byggefelt på Bagtæppet er godt indgang med at
blive indrettet som en ny 10-årig midlertidighedszone
med en ny dome og lokaler til kunstaktører.

3

BYDELSHAL 1
PLADSEN

SØJLEPLADSEN
HAL 9

KUNSTSMEDJEN

5

HAL 7

8

5

9

ROSKILDE FESTIVAL
HØJSKOLE

FOODCORNER
ØVELOKALER

RABALDERPARKEN

4. Den nordvestlige del af vejene i
Indfaldet er ved at blive anlagt inkl. en
ny sti øst om Noden

HAL 12 SKATE
HAL 11
BAGLOMMEN

5
DEN RØDE TRÅD

8
7
9. Container Living er tæt
på færdigbygget med snarlig
plads til nye beboere og butikker.

ROSKILDE
TEKNISKE SKOLE
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5. Der er mange private
byggerier igang

8. P-systen med licenser og
tilkøbs-parkering er taget i brug

7. I kvarteret Den Røde Tråd er der indflyttet beboere i 48 nye seniorboliger.

6. Støjskærm langs
motorvejen er færdig

7

DE KOMMENDE 4 ÅRS PRIORITERINGER
I de kommende år vil kommunen fortsætte udviklingen i
overensstemmelse med den vedtagne byudviklingsstrategi
(2007) og med henblik på at realisere de 4 målsætninger
om det brugerskabte, det foranderlige, det kreative og det
bæredygtige (se side 4).

Byudvikling med aktører
og midlertidighed
8

Kommunens indsatser vil som tidligere år være fokuseret
på følgende 4 områder:
1.
2.
3.
4.

Byudvikling med aktører og midlertidighed
Byrum og miljø
Trafik og parkering
Udbygning af nye kvarterer
- nu Indfaldet og Hal12-kvarteret

Byrum og miljø

Trafik og parkering

Fremdriften i udbygningen af bydelen gør det nu
aktuelt at omdanne det næste større areal til et
nyt kvarter. Denne gang er turen nået til området
omkring Hal 12.
Udviklingen af området vil kræve nye kommunale
investeringer i byggemodning, men vil også medføre nye salgsindtægter til kommunen, som giver
mulighed for at ombygge og bevare Hal 12 som
skatehal.

Udbygning af nye kvarterer Indfaldet og Hal 12-kvarteret

Søndre Ringvej
Bifaldet ved KSE Group

Aktuelle arealer i fokus
Fremtidig byggegrund
Aktuelt i fokus
Illustration

Rullestenen ved EcoVillage og MT Højgaard

“Sambyggeri” ved Roskilde Festival
og Roskilde Kommune
Havsteensvej

Byggerier under opførelse

P

Midlertidighedszoner

Indfaldet ved KSE Group

ej
Køgev

Haller til events
Byrum til events

bydelsplads

Søjlepladsen

Premieren

Ragnarock

Den Røde Løber

Hal 7
Makers Corner

Indfaldet

Lydmuren
Hal 9

P
Optakten

Containerstriben
Penselstrøget

Festival Højskolen

Basgangen

de

erstræ
Haveje ved Udviklingsselskabet Indfaldet

Hal 11

Hal 12

P

Pulsen

Roskilde Tekniske Skole

Den Røde Tråd ved GVL

n

nhav

Generationernes byhus ved KAB

planlagt

100 m

”Strædet”

Rabald

Hal 12-kvarteret
Omdannelse af Hal 12-området
til et nyt kvarter igangsættes
nu, hvilket medfører både kommunale indtægter og investeringer.

Bifaldet

Kreativ zone på Bagtæppet
Arealet stilles til rådighed for
midlertidige aktiviteter, der
skal styrke bydelens kunstprofil herunder kontorer til Museet
for Samtidskunst.

P

P

Bagtæppet

Havsteensvej og Sdr. Ringvej
Byomdannelsen på Musicon
begynder nu at sprede sig til
de tilstødende privatejede ejendomme langs Havsteensvej.
På BECs areal skal mulighederne undersøges for ny bebyggelse til bolig, kontor og
parkeringshuse.
På tværs af flere grunde langs
Sdr. Ringvej kan et samlet byudviklingsprojekt med boliger
og butikker realiseres, når
Roskilde Festivals administration flytter fra Havsteensvej til
det kulturelle sambyggeri på
Lydmuren.

et

Rampelys

Købe
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stibro

Innovationssamarbejde om Hackatons
Et nyt innovationssamarbejde med Roskilde
Festival om afvikling af Hackathons skal bidrage med nye løsninger og idéer, der skal
testes af i Musicon-bydelen og under Roskilde Festival.
Samarbejdet er en unik mulighed for at få
innovative perspektiver på både byudvikling
og festival og bl.a. udforske emner relateret
til kommunens Musikby-strategi. Hackathon
afvikles årligt og tiltrækker studerende og
iværksættere.

1. BYUDVIKLING MED AKTØRER
OG MIDLERTIDIGHED
Musicon udvikles uden en samlet masterplan. Foreninger,
beboere, virksomheder og kreative ildsjæle arbejder sammen om at skabe et miljø, hvor foranderligheden lever –
også når de permanente rammer står færdige.
De midlertidige aktiviteter og aktørerne, der bidrager i opbygningsfasen, tænkes i stor stil ind i den endelige bydel.
Det giver ejerskab, sammenhold og bevarer bydelens kreative ånd.
Det giver også positiv opmærksomhed fra omverdenen,
fordi denne disciplin viser sig svær og opgives i andre byudviklingsprojekter med det resultat, at de kreative og
selvgroede aktiviteter reduceres til et modningsinstrument
frem for en blivende kvalitet.
De kommende år vil der fortsat være mange samarbejder
omkring arbejdet med kunst, kultur, iværksætteri, events,
bæredygtighed, detailhandel. Helt centralt bliver opbygning
af velfungerende organisationer, der kan samle og videreudvikle bydelen.
For fuldt ud at realisere visionen vil samarbejdet med aktørerne i de kommende år være fokuseret på at:
• Fremme erhvervslivet og øge antallet af arbejdspladser med særligt fokus på iværksætteri og udvikling af
handelsliv
• Skabe muligheder for at miljøerne omkring skate (s,
15) samt kunst kan videreudvikle sig og blive en varig
del af bydelen

10

Erhvervsliv med stærke synergier

Erhvervsudviklingen på Musicon eksekveres i høj grad inden
for rammerne af Roskilde Kommunes ’Alletiders erhvervs-,
turisme- og handelspolitik’ og bidrager med konkrete initiativer særligt inden for fokusområder, som knytter sig til
iværksætteri, detailhandel og grøn omstilling.

•

Økosystemet er baseret på stærke strategiske samarbejder, der bygger bro fra uddannelsesinstitutionerne, til
iværksættermiljøet og ind i det etablerede erhvervsliv (se
figur ”musicon - #alletidersiværksættermiljø”) de konkrete
indsatser er:

Midlertidighed som strategisk værktøj
• Midlertidighed indgår som et centralt værktøj i
byudviklingsprocessen med test og opbygning af
erfaringer som fundament for udvikling af området
frem mod den varige by.
• Midlertidigheden føres med ind i den varige by som
gode rammer for fortsat foranderlighed og dynamik.
• De blivende rammer til foranderlighed omfatter
flader til skiftende kunst, gode eventfaciliteter og
fleksible byrum, beboerlokaler til lejlighedsvise
aktiviteter, gode rammer for iværksætteri, fastholdelse af stærke kulturaktører og opbygning af
velfungerende organisationer, der kan samle og
videreudvikle bydelen.

•
•

•

At tilbyde endnu bedre rammer for iværksættere med Vækstfabrikken, der er vokset fra
de midlertidige barakker med knap 20 pladser til et dobbelt så stort inkubationsmiljø,
drevet af Erhvervshus Sjælland, i Samspillet.
Vækstfabrikken skal være husets åbne innovationshjerte, en katalysator for inspiration,
idégenerering, udvikling og talentmasse. Et
sted der kan skabe nye relationer og samarbejder på tværs, som en del af en fødekæde
imellem innovative studerende, Iværksættere
og veletablerede virksomheder, i permanente
professionelle rammer med et stærkt event
orienteret miljø til glæde for hele Roskildes
erhvervsliv.
Anvende Musicon som innovationsplatform og
living-lab, bl.a. igennem Hackathons, i samarbejde med Roskilde Festival, RUC og DTU.
Selvstarter i samarbejde med Coro Co-lab,
Erhvervsforum Roskilde, Spring Nordic (lokale business angels) og resten af Roskildes
erhvervsuddannelser.
”Pitch for interns”, prototypeværksted og
testplatform i samspil med Orange Makers,
alt sammen for at skabe erhvervsmæssig op-

Selvstarter
Selvstarter er et accelerationsforløb baseret på Lean
Start Up metodikkerne, som giver studerende mulighed for at validere deres ideer og prøve kræfter med
livet som iværksætter: www.selvstarter.nu

mærksomhed og gode løsninger på konkrete
udfordringer.
Der er også skarpt fokus på hvilke erhverv, der
især kan opnå synergier ved at etablere sig i bydelen. Her spiller Roskilde Musikby-strategi en
central rolle, hvilket bl.a. udmønter sig i et samarbejde med Erhvervshus Sjælland, Lydens Hus og
Roskilde Festival om at tiltrække flere innovative
og kreative virksomheder fx inden for musik og festival branchen til Roskilde.

Formidling af de allerede opnåede resultater skal medvirke
til at markedsføre Musicon, og løbende dialog med projektudviklere og aktører skal føre til nye byggeprojekter, der
styrker bydelens kreative profil.
Endelig kan Tour de France-starten i Roskilde i sommeren
2022 bruges af Roskilde Kommune og Musicons aktører til
at fremvise bydelens potentialer inden for events, iværksætteri og bæredygtighed.

I forbindelse med Selvstarter er der etableret et
stærkt samarbejde imellem Musicons omkringliggende uddannelsesinstitutioner, som udgør en stærk
tværgående brik i værdikæden fra studieliv til vækst i
det etablerede erhvervsliv.
Selvstarter har til dato haft 110 studerende igennem
og udmøntet sig i over 14 nyoprettede CVR numre.
Tidligere iværksættere som fx Bold Drinks har kvalificeret sig til programmer som Growth Train og var for
ganske nyligt med i Løvens Hule på DR 1.
Selvstarter-koncepter er nu også blevet videreført i en
Regional kontekst, som nu går under navnet Startup
Explorer.
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Vision for Musicons handelsliv
I 2020 har handelsdrivende, ejendomsudviklere og
Musicon-sekretariatet formuleret en fælles vision for
Musicons handelsliv:
Gennem et kurateret, velorganiseret handelsliv - i samspil med et levende kulturliv – aktiveres uderummene i
Musicon. Der skabes synergier på tværs af butiksdrivende, beboere og besøgende. Musicon bliver et bæredygtigt
byfællesskab i sig selv, og en vigtig brik i Roskilde by - et
unikt område med et internationalt snit, forankret i de
stedsspecifikke kvaliteter
Visionen skal realiseres gennem et helhedsorienteret
samarbejde mellem udlejere og lejere, og nye handelsdrivende skal udvælges på baggrund af et fælles
værdigrundlag, så det samlede handelsliv karakteriseres ved følgende 5 kvaliteter:
1. Produkter, der er stedsspecifikke, håndværksmæssigt gode og bæredygtige
2. Butikker med stemningsfuld indretning, indbydende facader og kantzoner samt understøttende
åbningstider
3. Butiksværter, der inddrager kunderne, betjener
med engagement og samarbejder med hinanden
4. Foranderlige programmer med begivenheder, dynamiske koncepter og plads til test
5. Forretninger, der er økonomisk levedygtige, tiltrækker kunder og indgår i velfungerende naboskaber.

Et voksende handelsliv

Musicon skal samlet rumme ca. 1.000 arbejdspladser, og
Rabalderstræde skal bidrage til det med et levende handelsmiljø. Med afsæt i sine unikke kvaliteter skal Musicon
som bydelscenter1 i Roskilde supplere udbuddet i de øvrige
dele af byen og indgå i innovative samarbejder med begivenheder på Dyrskuepladsen - hvilket kan blive styrket af
stibroens realisering i 2022-23.
Handelslivet er skudt igang, og en række forskellige indsatser i Musicon-sekretariatet skal bidrage til, at det kommer
godt videre:
• Facilitere og indgå i samarbejde mellem erhvervsudlejere og repræsentanter for nuværende handelsdrivende
om realisering af fælles vision for det fremtidige handelsliv.
• Bidrage til stærke samarbejdsrelationer med relaterede aktører som festivalen, Roskilde Handel og bydelens
kulturaktører.
• Tiltrække flere handels-iværksættere gennem brug af
test-platforme som Foodcorner, CoLab2shop og stadepladser.
• Gennem udlejning af haller understøtte at der fortsat
afholdes mange events og derved lejlighedsvist trækkes mange kunder til bydelen.
• Understøtte en fremtidig organisering af handelslivet
rodfæstet i Foreningen for Aktører på Musicon
1: Kommuneplanens detailhandelsramme giver plads til ca. 7.000 m2 butikker til udvalgsvarer
langs Rabalderstræde, hvilket er en rigelig og fleksibel ramme.
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En større rolle til kunsten

På Musicon blomstrer kunsten især i foreningslivet på Bagtæppet, men også med streetart på
Hal 9s facadegalleri og med midlertidige værker
på byggehegn og som installationer i byrum. Ved
indvielsen af erhvervshuset Samspillet blev der
afsløret et stort kunstværk af Christian Lemmerz,
der er printet ind i betonfacaden.
For at bibeholde og styrke den kreative og kulturelle identitet, skal kunsten de kommende år
mere frem på scenen - med bygningsintegreret
kunst, kunst i det offentlige rum og med flere udøvende kunstnere. Derfor har kommunen udarbejdet en kunstprofil i samarbejde med Roskilde
Festival, Museet for Samtidskunst og det lokale
kunstmiljø.
Vores indsatser vil omfatte:
• Samarbejde med bygherrer til både private
og kommunale byggerier om realisering af
kunstværker for 1% af anlægssummen. Supplerende fundraising og en kuratorgruppe
skal siikre et højt niveau i kunsten.
• Samarbejde med foreningen Kunst på Musicon og kunstskolen MusiconArt for at sikre
fremtidige rammer til deres aktiviteter.
• Udvikle det ledige byggefelt på Bagtæppet
som en ’kreative zone’ - ny 10-årig midlertidighedszone med fokus på at styrke bydelens

•
•

kunstprofil
Opstarte samarbejder om kunstudstillinger m.m. med
Museet for Samtidskunst, der netop er flyttet til bydelen med nyt kontor på Bagtæppet
Etablere varig organisation omkring Hal 9-facadegalleriet, så værkerne løbende bliver udskiftet og fornyet

Museet for Samtidskunst
Museet for Samtidskunst vil udvikle fremtidens museum, og har derfor besluttet at flytte museet fra Det
Gule Palæ i centrum af byen til et mindre kontor på
Musicon. Det nye Museet for Samtidskunst vil fremover ikke have noget fast udstillingsrum, men istedet
integrere kunsten i borgernes dagligdag, være synlig i
gadebilledet, institutioner etc.
Museets fysiske tilstedeværelse på Musicon vil give
mulighed for en synergi med Musicons aktører samt
med byrum og bydelens faciliteter. Museets drøm om
at være et mere nærværende og opsøgende museum,
hvor en samarbejdende og åben struktur vægtes højt,
vil bidrage til Musicons kreative profil og livet i bydelen.

Kunst på Musicon holder til i den tidligere
smedje medatelierpladser, værksteder, et
galleri, samt en café og en lille scene.
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2. BYRUM OG MILJØ
I takt med at de private byggerier bliver færdige, byggemodner Roskilde Kommune de omgivende og fælles veje,
byrum og ressourcepladser. Ressourcepladserne opføres
med genbrug af bygningsmaterialer fra den nu nedrevne
Hal 1 og med genanvendelse af nedknust beton lavet om
til ny beton. Med afsæt i konkrete ønsker fra de omgivende
brugere etableres der på hver af pladserne lidt ekstra faciliteter, der indbyder til ophold og nabofællesskaber omkring
bæredygtige indsatser.
Flere af de aktuelle byggemodningsopgaver er i kvar–
teret Indfaldet (se s, 16). I de øvrige dele af Musicon skal
Skovkrydset og den østlige del af Pulsen færdiggøres i
forlængelse af opførelsen af Den Røde Tråd, og vejen Bifaldet skal færdiggøres efter byggeriet af Bifaldets sidste
to punkthuse.
I takt med afslutningen af byggerier langs Rabalderstræde
færdiganlægger vi gadens østlige kant, og som del af arbej–
det etablerer vi fire nye eludtag, der skal skabe mulighed
for stadepladser og dermed understøtte gadens voksende
handelsliv.
Bagtæppet blev anlagt i 2020, men mangler en vigtig livsnerve i form af en sti til Maglegårdsvej, der skal åbne Musicon op til campusområdet på Maglegårdsvej (se s, 14).
De fleste af byrummene og vejene bliver efter færdiggørelse overdraget til Bydelsforeningen Musicon, der har
ansvar for den videre drift og vedligeholdelse. Overdragelsen sker etapevis, og Musicon-sekretariatet hjælper
grundejerforeningen i gang med at løse de nye opgaver, der
14

bl.a. omfatter at drive en fælles affaldsordning for bydelens
virksomheder og foreninger, at sikre fri passage i de fælles
regnvandsrender og at pleje de fælles beplantninger i tråd
med det tiltænkte naturudtryk.
Rabalderstræde, der er kommunens ansvarsområde, fungerer godt som gade til blandet byliv og som en supplerende ramme til events. Regnvand recirkuleret fra Rabalderparken risler i gaden selv i tørvejr og udgør et rekreativt
element. Med de nye butikker, boliger og arbejdspladser,
der nu bliver taget i brug langs Rabalderstræde, kommer
mange flere gående og cyklende til at færdes i gaden.
Dermed bliver det tydeligere, at Rabalderstræde er en
gågade, hvor kørsel kun må foregå på de bløde trafikanters
præmisser. Der kan dog i nogle år endnu år være behov for,
at kommunen fortsat gør brug af forskellige midlertidige
indsatser til hastighedsdæmpning.

I 2022 arbejder
vi med at:
Færdigbyggemodne Rabalderstræde
og Skovkrydset ved Den Røde Tråd
Etableringspleje beplantninger
yngre end 3 år
Overdrage færdige byrum
til grundejerforeningen

Rabalderparken runder i 2022 sit 10. år som kommunal
park med stor succes og mange daglige brugere. Den runde
fødselsdag skal fejres med en opgradering af parken, så
der bliver flere legemuligheder for de mindste børn adskilt
fra skateramperne og som et sted, hvor børnefamilier kan
mødes.

Ny bro mellem Musicon og Milen

En central del af visionen for udviklingen af Musicon bliver i
2023 til virkelighed, når kommunen i direkte forlængelse af
Rabalderstræde bygger en stibro over Holbækmotorvejen.
Dermed bliver Musicon og Milen direkte og rekreativt forbundet. Stibroen fuldender den kulturelle rute fra havnen

Ressourcepladsernes genbrug og genanvendelse af materialer har bidraget med ny viden til forskning og praksisudvikling
på området. Kommunen har i den forbindelse deltaget i partnerskaber med en række aktører både private, vidensinstitutioner samt iværksættere fra Musicon-bydelen. Rammerne
for partnerskaberne er skabt gennem to udviklingsprojekter,
”Genanvendelse af beton – fra håndholdt indsats til permanent
praksisændring” og ”City Loops”, der har opnået støttemidler
fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og EU.

gennem den historiske bymidte og kulturbydelen til
eventområdet og det åbne landskab.
I hverdagen skal stibroen give Roskildenserne - og
ikke mindst brugerne i og omkring Musicon - bedre adgang til fritidslivet, og under store events bliver
broen en hovedfærdselsåre for tusindvis af besøgende
fra ind- og udland. Stibroen forbedrer desuden cykelfremkommeligheden på langs af kommunen som et
vigtigt led i en sammenhængende stiforbindelse mellem Roskilde og Viby Sj.

Indsatser

I kommende år vil kommunen derfor:
•
•
•
•

Opføre stibroen over motorvejen fra Rabalderstræde til Dyrskuepladsen (anlægsudgift indgår i
andet budget end Musicon).
Færdiganlægge byrum og veje med fokus på
Skovkrydset, Pulsen, Rabalderstræde og Bifaldet
Anlægge ressourcepladser til affaldsindsamling
som indbydende fælles byrum med fokus på at
eksponere og genanvende ressourcerne i affaldet.
Arbejde med midlertidige indsatser til hastighedsdæmpning på Rabalderstræde
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I 2022 arbejder
vi med at:

3. TRAFIK OG PARKERING
Musicons store byggeaktivitet skaber behov for at
udvide parkeringskapaciteten i bydelen med det andet
af tre planlagte parkeringshuse. Når kommunen bygger
parkeringshuse på Musicon, skal byggerierne bidrage til
bylivet med nye muligheder for aktiviteter. Det kommende
parkeringshus ved Pulsen i Hal 12-kvarteret skal derfor - i
lighed med parkeringshuset i Indfaldet - have en andel af
anlægsbudgettet konverteret til et kreativt indhold, hvilket
oplagt kan ske i samspil med Hal 12s skatemiljø.
Bydelens sidste p-hus bliver dermed p-huset ved
Havsteensvej, og forud for dette byggeri vil kommunen
i samråd med BEC undersøge potentialerne i at lave et
fælles byudviklingsprojekt for BEC’s p-areal, der knytter
BEC og Musicon sammen bl.a. med etablering af fælles
p-pladser i hus.
I p-huset i Indfaldet bliver der etableret 20 ladestik til elbiler
og gjort plads til, at der senere kan etableres en ekstra
transformerstation og dermed flere ladestandere. Samme
fremgangsmåde vil blive benyttet i de kommende to p-huse,
og dermed bliver der skabt en god base af ladestandere.
Infrastrukturen forventes dog at skulle udbygges yderligere
bl.a. i henhold til ny lovgivning1, og de nødvendige indsatser
skal derfor planlægges som led i kommunens samlede
strategi for udrulning af ladeinfrastruktur.
Parkeringsnormen på Musicon er relativt lav, og derfor
ligger der også et arbejde i at nedbringe efterspørgslen
på parkering. Det kræver dels en stram regulering af
1: Jf. bekendtgørelse om ladestandere fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, marts 2020
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Opføre p-hus i Hal 12-kvarteret
Grovbyggemodne
vejen Optakten

parkeringen og dels øget opmærksomhed på alternative og
bæredygtige transportformer. Reguleringen af parkeringen
sker gennem tidsrum med tidsbegrænset parkering
suppleret af muligheder for at tilkøbe parkeringstimer og
begrænsede muligheder for køb af licenser.
De bæredygtige transportformer skal forbedres ved at
videreudvikle den første version af en delebilsordning,
udbrede digital platform til samkørsel samt øge viden om
eksisterende muligheder både i kollektiv trafik og i nye
park’n’ride-faciliteter på parkeringspladsen Darupvej.
Musiconstien bliver flittigt benyttet af mange daglige
pendlere, der nyder godt af den smukke og interaktive
belysning på stien. Den nordligste del af Musiconstiens rute
ad Thyrasvej og Knudsvej er dog svag, og derfor er der brug
for en afsluttende anlægsetape med fokus på at skabe
mere plads til cyklende og gående gennem shared space,
at øge kvaliteten i byrummene og at styrke vejvisningen for
især turister.
Cykelkulturen hos Musicons brugere skal dog også hjælpes
videre med løbende indsatser som faciliteter og aktiviteter
koordineret med kommunens generelle arbejde for at
fremme cykling. Helt specifikt skal adgangen for cyklende
og gående mellem campusområdet på Maglegårdsvej og
Musicon forbedres med en sti fra Bagtæppet. Anlægget
afventer, at igangværende dialoger med DanÆg skaber
mulighed for at disponere plads til stien.
Byggerierne i kvarteret Indfaldet gør det nødvendigt at
anlægge den nye adgangsvej og busvej ‘Optakten’ mellem
Køgevej og Rabalderstræde. Adgangsvejen anlægges

med en grøn karakter med træer i en græsrabat
langs en bred fællessti til færdsel og leg ind mod
boligerne. Dermed bliver parkkarakteren fra
Rabalderparken visuelt trukket på tværs af vejen.

Indsatser

I de kommende år vil kommunen:
•
•

•
•

•
•

Anlægge ny adgangs- og busvej ‘Optakten’ fra
Køgevej
Understøtte Rabalderstræde som ’shared
space’ ved at henvise hovedpart af biler
til adgang fra Maglegårdsvej og Køgevej herunder i nødvendigt omfang at udbygge
kapacitet i to kryds på Maglegårdsvej.
Anlægge sti mellem Maglegårdsvej og
Bagtæppet.
Undersøge og følge trafikudviklingen med
henblik på løbende at påvirke trafikadfærden i
en mest mulig bæredygtig retning - herunder
evt. videreudvikle p-licensordning
Opføre det andet af tre fælles parkeringshuse
- delvist finansieret af anlægsbidrag fra
private bygherre
Undersøge om p-hus ved Havsteensvej skal
realiseres i fællesskab med BEC.

Interaktiv lyssætning af pump tracket langs Musiconstien

MUSICONSTIEN

13

HAVSTEENSVEJ

P

Mobilitetsplan for Musicon

P

PULSEN

BUS-P

STIBRO

P

OPTAKTEN

RÆDE

DERST

RABAL

P

Musicons centrale beliggenhed i Roskilde skal
udnyttes til at understøtte, at cykler, bus og tog
oftest vælges som transportmidler.
Derfor vedtog Byrådet i 2010 en mobilitetsplan
for Musicon, der fastlægger, hvilke virkemidler
kommunen vil tage i brug i byudviklingen for at
fremme brugen af de bæredygtige transportformer.

PARK’N’RIDE

Fremtidig trafikstruktur
CYKEL/GANG
BUS
PRIMÆR BILTRAFIK
OMBYGNING AF PLADS/ KRYDS

Virkemidlerne omfatter bl.a.:
• reduceret antal bilparkeringspladser, gåtur
til parkering af biler samt etablering af delebilsordning
• en direkte stiforbindelse til stationen og
hyppig busbetjening
• nem adgang til cykelparkering, udformning
af veje til langsom færdsel og et udbygget
stinet for gående
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I 2022 arbejder
vi med at:

4. UDBYGNING AF NYE KVARTERER
- INDFALDET OG HAL 12-KVARTERET
De kommende år opføres der byggerier i flere kvarterer på
Musicon (se s, 9), og det går særligt aktivt for sig i kvar–
teret Indfaldet. Et nyt område begynder dog også at kaste
opgaver af sig, da kommunen nu - efter en periode, hvor
grundsalg har været sat på pause for at sikre plads til de
igangværende byggerier - igen er igang med at klargøre til
nye salg og byggerier.
Kommunen tager nu hul på at omdanne Hal 12-området
til et nyt blandet kvarter, hvilket påvirker budgettet med
både nye indtægter og udgifter. Hal 12 Skate er en central
aktør for bydelen og skal fastholdes i området samtidigt
med, at der skabes plads til nye aktiviteter og byggerier.
Det er kommunens forventning, at udviklingen af området
vil medføre et økonomisk overskud, som bl.a. kan anvendes
til at om- og udbygge Hal 12 til en fremtidssikret skatehal.

Kvarteret Indfaldet

I kvarteret Indfaldet er der allerede opført en boligkarré, et
erhvervshus og et parkeringshus. Yderligere tre byggerier
er igang i form af en boligkarré og to tæt-lav bebyggelser.
Kvarteret Indfaldet kommer til at rumme ca. 300 boliger og
300 arbejdspladser primært i erhvervshuset, men også i
nye butikslokaler langs Rabalderstræde.
De arealer, der ligger mellem byggegrundene disponeres
til byrum og veje og vil blive anlagt af kommunen. Vejene
er allerede grovbyggemodnet og benyttes nu af de private
bygherrer som veje til byggepladserne.
Veje og byrum færdiganlægges i 2021-23 i takt med, at de
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Området ved Hal 12 er det sidste større, tilbageværende
udviklingsareal i Musicon-bydelen, der kan udvikles til et
nyt, sammenhængende kvarter, og udarbejdelsen af en
strukturplan har belyst de samlede udviklingsmuligheder
i området (se s, 20). Af det samlede areal på Musicon er
ca. 80% nu disponeret, og derfor er det vigtigt, at de næste
arealer prioriteres til de projekter, der bidrager allermest
til den kreative bydel.
I Hal 12-området er det ambitionen at indpasse tre nye
karakterfulde bebyggelser. Det drejer sig om et håndvær–
kerkollegium, som udvikles af BRF Fonden for at styrke
godt håndværk i Danmark, urbane selvbyg-boliger og et
mere traditionelt boligprojekt, som samtidigt skal skabe
nye butiks- og erhvervslokaler langs Rabalderstræde.
Det største af Musicons ialt tre parkeringshuse skal også
opføres i Hal 12-kvarteret, og det giver kommunen både en
opgave og en mulighed. Opgaven handler om at udforme
p-huset, så det bedst muligt integreres i kvarteret både indholdsmæssigt og arkitektonisk. Muligheden består i at udnytte kapaciteten hos p-hus-entreprenøren til at forlænge
de bærende konstruktioner hen til Hal 12 og på den måde
skabe et overdækket rum som en udvidelse af skatehallen.

Fastlægge byggemuligheder i Hal
12-området
Nedrive dele af Hal 12
og Hal 11

private byggerier afsluttes. Grundet de mange sideløbende
byggerier med forskellige tidspunkter for færdiggørelse, vil
der forekomme perioder efter indflytning i bebyggelserne,
hvor de omgivende veje og byrum fremstår ufærdige.

Hal 12-kvarteret

Anlægge vejen Premieren inkl.
ressourceplads

Udviklingen gør det aktuelt at igangsætte en
nødvendig og længe ventet renovering af Hal 12.
Dermed kan de fysiske rammer for Hal 12 Skate fremtidssikres, så de kan fortsætte og videreudvikle sine mange aktiviteter og bidrage til at
forløse Musicons kreative potentiale. De frivillige
kræfter hos Hal 12 Skate samarbejder derfor med
kommunen om projektudviklingen, og Lokale- og
Anlægsfonden bidrager med rådgivning.
Hal 12
Hal 12 Skate var den første aktør til at rykke
ind i Musicon-bydelen i 2006 og har dermed
gennem mange år bidraget til at skabe liv i
bydelen, tiltrække besøgende langvejs fra og
opbygge bydelens identitet. Foreningen har i
dag 1.150 medlemmer fordelt på 4 primære
brugergrupper; skateboard, løbehjul, rulleskøjter og bmx.
Hal 12 skate er en velfungerende forening,
der formår at favne mange aldre og brugergrupper – herunder unge, der har svært ved
at indpasse sig andre steder. Foreningen formår også at motivere ellers stillesiddende
unge til fysisk bevægelse.

Pladsen der forbinder Hal 12
med Rabalderparken

Urbant selvbyg
Når beboere vælger selv at bygge deres bolig, er det et udtryk for et højt engagement
i den pågældende bydel. Samtidig bidrager
selvbyggede boliger med deres individuelle
udtryk til en højere diversitet i arkitekturen.
I Roskilde har vi gode erfaringer fra Trekroner, og den nyeste inspiration kommer fra
Tyskland og Holland, hvor selvbyg også indgår i mere urbane bebyggelser.

Aktivitet i Hal 12.

De urbane selvbyg-boliger vil både bidrage med
unik arkitektur og tiltrække engagerede beboere.
Musicons kreative miljø og selvbyggerånd forventes at udgøre et unikt potentiale for at tiltrække
fremtidige beboere, der har lyst til at bygge sin
egen bolig – enten individuelt eller i fællesskab.
Kommunen samarbejder derfor aktuelt med Real
Dania, Statens Kunstfond og forskellige andre
samarbejdspartnere indenfor byggebranchen om
at udvikle projektet. Ambitionen er samtidigt at
medvirke til at nyudvikle boligmarkedet, som efterhånden er blevet meget standardiseret.
Skoven i den østlige del af området har potentiale
for - gennem en revitalisering med fokus på biodiversitet - at bidrage med fine, rekreative kvaliteter
til området, og det nye Hal 12-kvarter skal med
gennemgående rekreative forbindelser knyttes
tæt sammen med den omgivende bydel.
I 2021 igansættes salgene med forventning om,
at de første byggegrunde kan overdrages ultimo
2023. I salgene til professionelle ejendomsudviklere stiller kommunen krav om bæredygtighedscertificering på guld-niveau herunder at der integreres kunst i bygningerne.
Fremtidig skatehal.
Illustration: Pivotech

Urbane selvbygboliger.
Illustration: Tegnestuen Vandkunsten

I den forberedende byggemodning af området har kommunen fokus på at videreudvikle bæredygtige praksisser for
materialestrømme, der øger genbrug og genanvendelse
og begrænser transport af materialer. I takt med de private
byggerier skal kommunen være klar til at anlægge veje og
byrum bl.a. med åbne render til at aflede regnvand.

Indsatser

I de kommende år vil kommunen:
•
•
•
•
•
•
•

Indrette Strædet i Indfaldet som en attraktiv stiforbindelse, der sammen med bydelspladsen indbyder til ophold og samlende aktiviteter.
Anlægge de interne veje i Indfaldet med parkerings–
pladser til tidsbegrænset parkering
Fastlægge byggemuligheder i Hal 12-området gennem
lokalplanlægning og dialog med bygherrer om udvikling af konkrete byggeprojekter
Udvikle projekt for en fremtidig skatehal og søge realiseringspartnere blandt fonde og andre investorer
Mobilisere selvbyggere og gennemføre en salgsproces,
der gør urbant selvbyg realiserbart.
Nedrive dele af Hal 11 og Hal 12
Anlægge veje og byrum i Hal 12-området
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BUDGETFORSLAG
Handleplanen omhandler de kommende 4 års anlægsopgaver for Musicon 2022-2025 og danner udgangspunkt for
prioriteringen af de kommunale anlægsmidler.

Sammenhæng med salg

I udviklingen af Musicon har kommunen både udgifter til
anlæg og indtægter på salg af byggegrunde, men handleplanen fokuserer dog kun på udgifterne i byudviklingen.
I forbindelse med grundsalg på Musicon opkræver kommunen - udover byggeretsprisen - samtidigt særskilte
anlægsbidrag, der skal medfinansiere de afledte kommunale byggemodningsopgaver. Bidragene er øremærket
henholdsvis overordnet byggemodning, opførelse af fælles
parkeringspladser og anlæg af ressourcepladser.

Fondsstøtte

I løbet af Musicons udvikling har en række fonde valgt
at støtte realiseringen bl.a. med betydelige bidrag til
Rabalderparken, RAGNAROCK, den tidligere PIXLpark,
Roskilde Festival Højskole, ’Kvantespringet’ - det samlede
torv til events, MakersCorner i Hal 7 og Musiconstien.
Senest er der ydet støtte fra Statens Kunstfond og Realdania til udvikling af realiseringsmodeller for urbant selvbyg
og fra Lokale- og Anlægsfonden i form af rådgivning på udvikling af en fremtidig skatehal.

De store kommunale investeringer, der nu er nødvendige for at følge med de private investeringer i
bydelen, er dels til fælles parkeringshuse og dels
til nye kvarterers gader, byrum og ressourcepladser herunder forudgående delvise nedrivninger i
Hal 12-området.
Som en vigtig indsats for at videreføre Musicons
kreative miljø, rummer budgettet en særskilt post
til om- og udbygning af Hal 12 til en fremtidssikret
skatehal.

Indsatsen for at opnå fondsstøtte vil fortsætte i årene frem–
over, når der er projekter undervejs, der har dette potentiale. Aktuelt fokuseres her på om- og udbygningen af Hal
12 Skatehal.

Gennem de seneste år har kommunen gennemført flere
større salg på Musicon, og derfor er der nu brug for, at
kommunen opfylder sin forpligtelse overfor grundkøberne
ved at opføre de afledte anlæg herunder parkeringshuse til
fælles brug.

Budgettets opbygning

For at kommunen kan budgettere med nye salgsindtægter
fra Musicon i 2023, vil det ligeledes forudsætte, at kommunen dels forbereder arealerne med mindre anlæg i 2022
og følger op med resterende anlæg i 2023-24.

Budgettet rummer hvert år mindre beløb til løbende opgaver,
der er nødvendige for at understøtte byudviklingsstrategien, bearbejde trafikkulturen og tilpasse trafikstrukturen
i bydelen samt overvåge lossepladsgassen.

Inden for handleplanens periode forventes der at være behov for en årlig kommunal investering på gennemsnitligt 48
mio. kr., hvorefter anlægsudgifterne klinger af, fordi bydelen på det tidspunkt kun har få ledige byggefelter tilbage.
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BUDGETFORSLAG 2022-2025

5.H.2a

5.H.2b
5.h.2c

5.H.3a
5.H.3b
5.H.3c
5.H.3d
5.H.3e

5.H.4

5.H.5a
5.H.5b
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Projekt / Overskrift
Opretning af Unicon‐bygninger
Tilpasning af terræn til 'Livet før byen'
Eksperimenter processer og samarbejder
Sum anlæg ' Musicon ‐ Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed'
Færdigbyggemodning af veje og byrum (Rabalderstræde, Pulsen, Bifaldet)
Færdigbyggemodning af veje og byrum (Rabalderstræde, Pulsen, Bifaldet)
Støjskærm langs Holbækmotorvejen
Monitering og afrapportering af gas
Ressourcepladser til resterende byudvikling
Søjlepladsen ‐ opgradering med lys, toilet og overdækning
Opgradering af offentlige rekreative arealer pba. brugerønsker
Sum afledt drift ' Musicon ‐Byrum og Miljø'
Sum anlæg 'Musicon‐ Byrum og Miljø'
Tilpasning af trafik‐ og parkeringsforhold
Tilpasning af trafik‐ og parkeringsforhold
Optakten (busvej)
Busvej fra Køgevej til Rabalderstræde
Parkeringsanlæg i konstruktion
Parkeringsanlæg i konstruktion*
Stier (sti bag Noden)
Musiconstien ‐ cykelgangsti til stationen
Sum afledt drift 'Musicon ‐ Trafik og Parkering'
Sum anlæg ' Musicon ‐ Trafik og Parkering'
Indfaldets veje og byrum
Indfaldet ‐ Strædet/Premieren, nordvest
Sum afledt drift 'Kvarteret Indfaldet'
Sum anlæg 'Kvarteret Indfaldet'
SUM Musicon Byggemodning (ekskl. Hal12‐området)
Hal 12‐området, byggemodning, veje og byrum
Hal 12‐området, byggemodning, veje og byrum
Hal 12‐området, byggemodning, skatehal**
Hal 12‐området, byggemodning, skatehal
Sum afledt drift 'Hal 12‐området, byggemodning'
Sum anlæg 'Hal 12‐området, byggemodning'
Salgsindtægter fra Hal 12‐området
Økonomisk balance, Hal 12‐området
SUM Musicon Byggemodning (inkl. Hal 12‐området, inkl. salgsindtægter)
SUM Musicon Byggemodning (inkl. Hal12‐området, ekskl. salgsindtægter)

SA
SA
SA
BYG
BAD
BAD
BYG
BYG
BAD
BYG
BAD
BYG
BAD
BYG
BAD
BYG
BAD
BYG
BYG

BYG
BAD

BYG
BAD
BYG
BAD

2022
‐500
‐200
‐50
‐750
‐2.800
0
‐50
‐300
0
‐100
0
‐150
‐3.100
0
‐110
‐4.000
0
‐25.650
‐320
0

2023
‐500
‐200
‐50
‐750
‐8.000
0
‐50
‐300
0
‐100
0
‐150
‐8.300
‐1.000
‐180
‐5.000
‐28.800
‐850
0

2024
‐500
0
0
‐500
0
‐190
‐50
‐300
0
‐100
‐1.000
‐340
‐1.300
‐11.300
‐250
‐2.000
0
‐9.050
‐1.430
0

‐430
‐29.650
‐5.400
‐20
‐20
‐5.400
‐38.900
0
0
‐3.500
0
0
‐3.500
0
‐3.500
‐42.400
‐42.400

‐1.100
‐34.800
‐8.200
‐20
‐20
‐8.200
‐52.050
‐7.300
0
‐7.000
0
0
‐14.300
34.700
20.400
‐31.650
‐66.350

‐2.050
‐22.350
0
‐20
‐20
0
‐24.150
0
0
‐10.000
‐240
‐240
‐10.000
11.500
1.500
‐22.650
‐34.150

2025
‐500
‐500
0
‐190
‐50
0
0
0
0
‐280
0
‐3.500
‐500
0
‐300
‐40.000
‐1.980
0
‐3.000
‐3.100
‐46.500
0
‐20
‐20
0
‐47.000
‐9.440
0
0
‐500
‐500
‐9.440
3.800
‐5.640
‐52.640
‐56.440

*Kommunen får indtægter til drift af p‐anlæggene fra salg af licenser og timetilkøb
**Det er forudsat, at del af ombygningen finansieres via eksterne fondsmidler (ca. 6 mio. kr), og at del af skatehaludvidelse (ca. 200 kvm) opføres af ejendomsudvikler.
***Det er ikke retvisende, at der ikke er afledte driftsudgifter i 2026‐29. Fejlen vil blive rettet i budget 2023

2026‐29
‐2.000
0
0
‐2.000
‐7.000
‐1.100
0
‐1.200
‐6.000
‐400
0
‐1.660
‐14.200
0
0
0
0
‐20.000
0
0
0
0
‐20.000
0
‐80
‐80
0
‐36.200
0
0
0
‐500
‐500
0
0
0
‐36.200
‐36.200

***Det er ikke retvisende, at der ikke er afledte driftsudgifter i 2026-29. Fejlen rettes
i budget 2023

Bloknr. +
projektnr.
5.H.1a
5.H.1b
5.H.1c

* 5.H.3c: Kommunen får indtægter til drift af p-anlæggene fra salg af licenser og timetilkøb
**5.H.4d: Det er forudsat, at del af ombygningen finansieres via eksterne fondsmidler (ca. 6
mio. kr), og at del af skatehaludvidelse (ca. 200 kvm) opføres af ejendomsudvikler.

STRATEGISK
ANLÆGSPLAN
2022‐2025
(Beløb
i 1.000
kr.)
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