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MUSICON
- strategi og spilleregler

on
Dette er en strategi for udvikling af Music
Musicon
on. Strategien kan ses som et spil
med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne i området,
beboerne, politikerne og byens borgere. Spillereglerne principperne for
on skal udvikles. Spillepladen er den gamle Uncion-grund og
hvordan Music
Musicon
dens omgivelser.
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Bag om Musicon
Rockmuseum, højskole, væksthus, innovative virksomheder, kunstnerværksteder og
boliger til kreative mennesker. Roskilde
Kommune vil skabe en bydel, som skal styrke Roskildes udvikling og muligheder inden
for oplevelsesøkonomien.
Det er vigtigt for kommunen at styrke en udvikling, der giver borgerne værdi og åbner
andres øjne for Roskildes værdier. I den
sammenhæng er den nye bydel Musicon et

vigtigt element, fordi den giver mulighed for
en aktiv og fremadrettet byudvikling af Roskilde by og kommune.
Roskilde Kommune har en særlig placering
mellem Hovedstadsregionen, Øresundsregionen og resten af Danmark. Samtidig er
Roskilde hjemsted for en række betydningsfulde kulturinstitutioner og - begivenheder,
særligt knyttet til musik.

Vision for bydelen
”Roskilde Kommune vil skabe en ny bydel med et levende bymiljø, hvor det
musiske* (i bred forstand) er overordnet tema. Vi skal blande boliger, erhverv,
butikker, kultur- og fritidsaktiviteter, der tilsammen skaber liv i bydelen det
meste af døgnet. Bydelen vil skabe værdier for hele byen og regionen i form af
nye spydspidsvirksomheder, gode boliger, inspirerende parkområder og kulturelle attraktioner.”

Tanken er at lade aktører og kreative iværksættere få mulighed for at vise, hvad de kan
gennem eksperimenter og midlertidige aktiviteter. Hvis det kan bære, kan deres tilstedeværelse i bydelen blive permanent. Andre

mere bæredygtige projekter vil få mulighed
for at etablere sig permanent med det samme. Det gælder f.eks. Danmarks Rockmuseum og Roskilde Festivals højskole: Roskilde People’s College.

*) “Det musiske i mennesket handler om at turde åbne sig. At turde bryde vanetænkningen og se nye muligheder og afprøve nye sammenhænge. Derfor handler det musiske i mennesket ikke om, at alle skal
være kunstnere. Det handler om at undgå, at vi alle bliver slaver af vanetænkningens lænker”
Kjeld Fredens
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Området
Musicon bydelen dækker et areal på 250.000 m2. Det svarer til omkring 40 fodboldbaner
eller området Holmen i København. Roskilde Kommune købte den store grund for
57 mio. kr. i 2003. Ud over store haller og spor af den gamle betonfabrik Unicon,
indeholder grunden grønne arealer og åbne pladser.
Musicon er placeret midt i Roskildes sydby. Grunden ligger mellem Roskildes bymidte og
Dyreskuespladsen, hvor Roskilde Festival hvert år bliver afholdt. Der er nem adgang til
motorvejen og kollektiv trafik. Bydelens gode placering gør grunden til et stort aktiv
for Roskilde Kommune.
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Bydelen består af området mellem Søndre Ringvej, Køgevej, motorvejen
og Maglegårdsvej [1], dels af den egentlige grund, som kan bebygges [2].
Desuden er der et område på grunden med navnet Frizonen,
som har sine helt egne regler! Her kommer bydelens
midlertidige aktiviteter til at foregå [3].
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Fremtidsspillet
Med den utraditionelle tilgang for øje har Roskilde Kommune ikke afholdt en traditionel arkitektkonkurrence. I stedet var der stemning for et fremtidsspil, hvor blandt
andre bydelens politiske udvalg spillede kort om udviklingen af området. En fik rollen som boliginvestor, en anden var Roskilde Festival eller rockmuseet, der ønskede
en bid af grunden, en tredje var nabo til området, en fjerde en kreativ kunstner,
iværksætter eller politiker.
Idéen med spillet var dels at give et billede af, hvad styregruppen vil med området,
dels at give et indtryk af, hvordan bydelen kommer til at udvikle sig over årene:
- Man skal komme til Roskilde for at besøge rockmuseet og den skæve bydel, som
en af deltagerne sagde. Der var også enighed om, at man hellere ser små specialbutikker i bydelen frem for et stort shoppingcenter. Nøgleord for byggeriet på bydelen blev ”heftig arkitektur, der matcher beton”. Resultaterne af fremtidsspillet danner udgangspunkt for udformning af spillepladen og spillereglerne.
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Hvordan skaber vi Musicon?
Udviklingen af bydelen følger et koncept,
som består af tre vigtige elementer:

1
2

Tanken er at skabe et bymiljø (som vi kender
fra historiske bymidter som f.eks. Roskilde
by), som består af mange aktører. Bymiljøet
skal have tid til at udvikle sig og skal ikke
underlægges en stram planlægning. Der
skal planlægges så lidt som muligt og så
meget som nødvendigt.

3

Aktørerne skal bygge bydelen op ud fra en
vision, nogle overordnede rammer og spilleregler. Roskilde Kommune ønsker, at aktørerne selv udvikler projekter og aktiviteter
og selv styrer og vedligeholder det, de sætter
gang i. Det giver ejerskab til bydelen, som er
brugernes og borgernes, og det vil uden tvivl
skabe dynamik og mangfoldighed, som kommunen ikke selv ville kunne skabe i en traditionel byudviklingsproces. Samtidig vil omgivelserne i form af boligområder, Dyrskuepladsen, Teknisk Skole, Slagteriskolen og
Handelsskolen tilføje Musicon væsentlig
energi gennem brug af området.

10

“Midlertidighed” er afgørende for bydelens
udvikling. Det betyder, at de eksperimenterende projekter, der kommer i bydelens frizone ikke nødvendigvis er kommet for at blive. Midlertidigheden skaber dynamik og giver mulighed for at afprøve bydelens muligheder. Aktørerne får lejlighed til at møde
hinanden og styrke deres netværk. Indtægterne fra leje af hallerne og arealerne giver
mulighed for at istandsætte faciliteterne på
stedet, og det vil danne grobund for nye aktiviteter. Og det vil ikke mindst skabe liv i bydelen helt fra starten. Nogle af de midlertidige aktiviteter kan gå hen og blive permanente, hvis det viser sig, at projekterne
kan bære.
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Kreative værksteder indrettet i store haller.

Designet af arkitekten Frank Gehry, Düsseldorf.
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Foto: Colourbox

Konceptet for udviklingen
af Musicon bygger på:
• at udnytte de styrkepositioner,
Roskilde har og som er udtrykt
i bydelens vision
• at give plads til selvstændigt
initiativ og kreativitet
• at gøre bevidst og aktiv brug af
midlertidige aktiviteter
• at opbygge en organisation, der
kan sikre realisering af visionen
• at invitere dem ind, der vil være
med til at realisere visionen
• at sige ja til de rette ideer
og takke nej til de forslag,,
der trækker i forkert retning
i forhold til visionen
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Vi har valgt at opdele konceptet i spillepladen og spillereglerne, men først en kort præsentation af spillerne.
Spillerne
Aktørerne på Musicon har en hovedrolle i
dannelsen og brugen af den nye bydel. Musicon er ikke bare kommunens projekt. Derfor
er det et vigtigt princip, at det er spillerne,
der tager initiativerne og deres behov og
initiativer, der udløser handlinger.

Spillepladen
Bydelen kan ses som en spilleplade, der giver forskellige muligheder for udvikling.
Spillepladen består af de fysiske rammer
(bygninger, infrastruktur og grønne områder). Spilleplade indgår som en del af den
samlede strategi for Musicon og skal bruges til at koordinere den fortsatte fysiske
udvikling. Spillepladen indeholder så få begrænsninger som nødvendigt.

Spilleregler
Spillereglerne beskriver, hvordan de forskellige aktører skal håndtere situationer undervejs i forløbet, og hvordan processerne skal
foregå. Situationerne kan typisk være opførelse af en bygning, indretning af en virksomhed, anlæg af veje og køb og salg. Spillereglerne skal støtte udviklingen hen imod
realisering af visionen.
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Lokalplaner
Musik i byrummet, Lissabon

De to strategiske dokumenter (spillepladen
og spilleregler) bliver fulgt op af lokalplaner
for de enkelte byggeprojekter og aftaler om
ansvar, organisering samt nødvendige juridiske aftaler. Lokalplanerne bliver det juridiske grundlag for opførelse og indretning af
bygningerne, etablering af veje og stier og vil
blive fremlagt som forslag til debat for offentligheden.

Roskilde Festival er også boliger i betonrør!

Kreativt containerværksted indrettet i en stor hal.
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Dynamisk og åben
udviklingsproces
Målet med spillepladen og spillereglerne er
at skabe en dynamisk og åben udviklingsproces, der tilskynder til forandring. Roskilde Kommune ønsker at anspore aktørerne
til selv at udvikle projekter og aktiviteter og
til selv at styre og vedligeholde det, de sætter gang i. Det forudsætter, at de fysiske omgivelser er planlagt på en måde, så de er
nemme at forandre.
Vi skal tilskynde til forandring og må ikke
være for styrende. Vi planlægger kun så meget som nødvendigt, men har skabt rammerne for en udvikling, som hurtigt kan gøre
bydelen levende og indholdsrig. Udfordringen består i, at rammen og spillereglerne
samtidig skal kunne modstå en for hurtig
færdiggørelse af bydelen. Vi forventer, det
tager mellem 10-20 år at udvikle Musicon.
For at understøtte beslutningsprocessen og
fastholde overblikket i denne lange periode
lægger strategiplanen op til, at dele af Musicon plantes til med hække, hurtigt voksende træer eller forsynes med andre genstande, der danner en tredimensionel fuldskala
model af fremtidige bygninger og mulige
vejforløb. På den måde skaber vi en rumlig
model af området, som aktører, planlæggere
og investorer helt bogstaveligt kan træde ind
i, og hvor nye løsninger kan afprøves i virkeligheden. Samtidig giver den beslutningstagerne og andre involverede parter et meget
klart billede af, hvordan fremtidige strukturer vil tage sig ud i bydelen.
Konceptbeskrivelsen i dette hæfte er byrådets intentioner med området. Den præsenteres for offentligheden, men har ingen bindende juridisk status. Det får lokalplanerne
derimod.
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Ved at plante Musicon til med hurtigt-voksende træer/
buske kan man i løbet af kort tid danne en fuldskalamodel af fremtidige bygninger. Det giver et godt indtryk
af, hvordan omfanget af et byggeri vil virke i landskabet.

Etableringen af en kunstfond kan være med til at betale
for større bygningsværker. Her en kunstnerisk bro i
Trekroner, designet af Nils Norman.
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Bydelen som spilleplade
Beskrivelsen af spillepladen forklarer de vigtigste forhold, planlagte indgreb og
udstikker desuden de overordnede rammer for den fremtidige udvikling. Rammerne er nødvendige og dermed bindende for den indledende udvikling, for
eksempel etablering af hovedgader, grønne områder og specielle temazoner,
som Frizonen. I denne del af konceptbeskrivelsen ser vi nærmere på emner
som trafik, zoner, tæthed i byggeriet, parkeringsarealer mv.

Veje og stier
Områdets hovedakse er det nord – sydgående hovedstrøg, Rabalderstræde*, (den lysegrønne streg på kortet). Mod nord skaber
Rabalderstræde adgang over Søndre Ringvej
til Roskilde by og i syd adgang over en markant bro til Dyrskuepladsen. Strøget løber
som et aflangt bælte i Kamstrupstiens forløb
og afgrænses af byggerierne langs bæltet.
Der vil være synlig forbindelse ad dette strøg
fra Søndre Ringvej til broen over motorvejen,
så det er muligt at skue fra den ene ende af
bydelen til den anden. Der placeres et torv
midt i området mellem søjlerne ved hal 9.

Antallet af veje i bydelen er begrænset i starten.
Hovedstrøget er områdets hovedakse, og derudover er der fire hovedgader, som løber på tværs
af bydelen. De gule prikker viser den kommende
busrute, mens de stiplede linjer er veje, der kan
anlægges efterhånden som der bliver brug for
dem. De sorte prikker i midten af kortet forestiller søjlerne ved hal 9.
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Hovedgaderne i bydelen løber på tværs i østvestlig retning og er vist som lyserøde linier.
De kraftigt stiplede linier viser mulige udvidelser. Udformningen af hovedgaderne er
nærmere omtalt i spillereglerne for bydelen.
(Se side 38)
*) Hovedgadens navn er ikke endeligt vedtaget,
da den politiske styregruppe ønsker
at se alternative forslag.
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Busstoppested, Amsterdam

De tynde stiplede lyserøde linier angiver
mindre veje. De bliver anlagt efterhånden,
som der er behov for dem, og de stiplede
linier skal derfor kun ses som forslag. Der
kommer en bro for fodgængere og cyklister
over motorvejen for at gøre adgangen til og
fra festivalen på Dyrskuepladsen nemmere.
Broen kan være en del af en bygning eller en
selvstændig konstruktion.

Der anlægges en gang- og cykelsti fra Køgevej (Østervang) i bydelens nord-østlige hjørne, som ses på kortet i øverste højre hjørne.
I frizonen er der ikke nogle egentlige veje, og
man kan i princippet køre over det hele,
hvorfor området kun er egnet til langsom
trafik. (Se mere om dette under spillereglerne side 38).

Der skal bygges en bro over motorvejen, som forbinder Musicon med Dyrskuepladsen. Broen behøver ikke være et selvstændigt byggeri. Den kan også laves
som en del af en bygning. Broen på billedet er fra
Amsterdam.

MUSICON - strategi og spilleregler
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Grønne områder
Hovedparten af de eksisterende større bevoksninger og skovområder skal bevares,
men de kan godt integreres med nye bygninger. Den grønne struktur kan opfattes
som et patchworktæppe, bundet sammen af
et stiforløb med spændende belysning, suppleret med grønt på tagene og på parkeringshusene. Søjlerne ved hal 9 bliver bevaret og udgør et samlingspunkt for bydelen.

Lodret grønt betyder, at flere af bygningernes vægge
plantes til med f.eks. slyngplanter.

Nogle af de nye grønne områder er placeret
på forurenede grunde, som også kan bruges
til specielle byggeprojekter. Der er udarbejdet en miljørapport, som beskriver forureningen på Musicon. Med den i hånden skal
den grønne struktur tilpasses en strategi for
håndtering af forureningen.
Der kan etableres en ikke-friseret park
f.eks. i det forurenede område.

Projektet “100 haver” går ud på, at anlægsgartnerelever
fra Roskilde Tekniske Skole skal anlægge inspirerende
haver, som en del af deres eksamensopgaver.

Ud over de større grønne områder, der er
vist på kortet, skal der i forbindelse med de
enkelte projekter etableres mindre friarealer, enten på jorden eller på tagflader og terrasser. Desuden skal det grønne præg understøttes af ”lodret grønt” i form af beplantede vægge, slyngplanter o.l. De grønne områder skal have flere formål, så de f.eks.
både er gode til leg, men også er gode
at se og måske smage på!

Søjlerne ved hal 9 skal bevares som et kendetegn for Musicon.
Det er samtidig stedet, der kommer til at fungere som bydelens torv.
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Midlertidige projekter i grønne områder kan være meget forskellige. I Berlin blev der etableret
en midlertidig strand, men det kunne også have været et midlertidigt
parkområde eller måske en basketbane.

Musicons grønne områder fremgår af kortet.
Mørkegrønt viser de eksisterende grønne områder, mens lysegrønt er forslag til nye.
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Hal 1

Hal 5

Hal 9 (6+7)

Hal 10

Hal 12 20
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Bygninger
Eksisterende bygninger i bydelen er vist som
lysegule felter på kortet. Nedenfor har vi angivet en sidste-salgs-dato på de mest markante bygninger. Dette betyder, at de bliver
bevaret indtil denne dato. Inden datoen indtræder, kan Roskilde Byråd tage stilling til,
om bygningerne skal blive stående i en længere årrække, eller om de skal vige pladsen
for en anden anvendelse eller et helt nyt
byggeri. Bygningerne kan dog til enhver tid
ombygges eller udvides. (Læs mere i
spillereglerne, side 41)

Hal 1:

2017. Kan f.eks. bruges som
Torvehal eller Madbasar

Hal 5:

2027. Også kaldet
Administrationsbygningen. Her
kan Musicon-sekretariatet
f.eks. bo i starten.

Hal 3:

Også kaldet
Laboratoriebygningen.

Hal 9 (6+7): 2027. Kan egne sig til mødelokaler, events og kunstnerværksteder.
Allerede nu bliver der afholdt
arrangementer i hal 9.
Hal 10:

2027. Kan f.eks. bruges til
iværksætterhus for kreative
virksomheder.

Hal 11:

2017

Hal 12:

2017. Lige nu bruger Roskilde
Skaterforening hallen om vinteren. Kan ombygges under hensyn til hallens markante tårn.
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Bydelens oprindelige bygninger er vist som gule
felter på kortet. Det er hal 5, 9 og 10, vi forestiller
os, kan bestå indtil 2027. Alle bygningerne kan til
enhver tid ombygges eller udvides.

21

Temazoner
Vi foreslår fem temazoner:
• Frizonen
• Kulturzonen
• Madzonen,
• Festivalzonen
• Uddannelseszonen

Zonerne er med til at tydeliggøre bydelens profil og gøre det lettere at orientere sig. Det er vigtigt at fastholde
kernen i zonerne, men grænserne er
flydende og skal kun ses som skitser.

Madzonen
Kulturzonen
Frizonen

Festivalzonen

Uddannelseszonen
RTS-BY
RTS-BYN
BY
YN
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Frizonen
Centralt i området skabes en ’frizone’ med
særlige muligheder for midlertidig anvendelse. Det er især her, der skal udvikles kulturerhverv. Her kan etableres et Iværksætter- og Innovationshus (eksempelvis i hal
10). Området omfatter også hal 9, som kan
udvikles som ramme for kunstværksteder,
optræden, koncerter og f.eks. Performance
Design fra RUC. Der kan også opføres boliger
i mindre omfang i frizonen. Frizonen skal i
høj grad udvikles gennem eksperimenter og
midlertidighed.
Der vil i forbindelse med salg og udlejning af
bygninger og grunde i dette område blive
lagt vægt på, at virksomhederne kombinerer
kultur, uddannelse og erhverv, f.eks. virksomheder inden for reklame, musik, computerspil, arkitektur, design, teater, film mv.
Erhverv koncentreres i tilknytning til
Iværksætter og Innovationshuset, men der
vil også være mulighed for placering af
virksomheder andre steder på Musicon.
Der skal være plads til kunstnerværksteder
i en af hallerne i frizonen.

Kulturzonen
Danmarks Rockmuseum placeres centralt
på Musicon. Denne placering kan suppleres
med et vartegn ved broen over motorvejen
(broen kan evt. udformes som et vartegn).
Med denne centrale placeringen bliver rockmuseet en dynamo for hele Musicon med sin
ekstra rolle som bydelshus for området.
Rockmuseet og bydelshuset vil spille sammen med hovedstrøget og det liv, der skal
udfolde sig her. Museet for Samtidskunst vil
også kunne etablere sig her, hvis en flytning
bliver aktuel.

Festivalzonen
I umiddelbar nærhed af rockmuseet og hovedstrøget placeres Festivalens administration og Højskolen, da aktiviteter som disse vil
kunne udnytte og inspirere hinanden.

MUSICON - strategi og spilleregler
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Besøgende fra RUC på tur i bydelen
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Madzonen
Denne zone kan f.eks. indeholde Måltidets
hus, Madbasar og Torvehal, der udvikles i
samarbejde med den nærliggende slagteriskole. Der opføres ikke et egentligt butikscenter i traditionel forstand på Musicon.
En Torvehal eller et fødevaremarked f.eks.
med musikbutik kunne blive en attraktion for
naboerne og byens borgere. Den kan placeres ved Rabalderstræde*, ved indgangen til
området fra Søndre Ringvej. Derudover indarbejdes mindre butikker i området, fortrinsvis langs Rabalderstræde. Parkering etableres bl.a. i samarbejde med BEC, som bor i
den nord-vestlige del af bydelen. Arealerne
ved Søndre Ringvej lige nord for Musicon kan
tænkes med ind i planlægningen af bydelens
butikker.

*) Hovedgadens navn er ikke endeligt vedtaget,
da den politiske styregruppe ønsker
at se alternative forslag.

Uddannelseszonen
Denne zone kan rumme udvidelsen af Roskilde Tekniske Skole, evt. suppleret med
funktioner fra andre skoler og RUC. Roskilde
Tekniske Skole kan placeres på et delareal
ved motorvejen mellem Kamstrupstien og
skolens administrationsbygning (ikke nødvendigvis hele arealet hen til administrationsbygningen). Byggeriet her skal være
markant og bl.a. indeholde eller give plads til
en bro over motorvejen, et vartegn for rockmuseet og en støjafskærmning, der samtidig
er et kunstværk. Desuden har Roskilde Tekniske Skole mulighed for at bygge ud på deres eksisterende arealer og udvide mod nord
i mindre enheder, der kan flettes sammen
med aktiviteterne i Frizonen.
Udbygningen af Teknisk Skole skal være et markant byggeri, der enten giver plads til eller
indeholder en bro over motorvejen. På billedet
ses en midlertidig bro, der blev etableret
i forbindelse med årets Roskilde Festival.

MUSICON - strategi og spilleregler

25

Boliger
De første boliger opføres i grundens nordøstlige hjørne. I dette relativt rolige område
opføres et varieret byggeri i op til 8 etager
med en andel af familievenlige boliger. Det
er vigtigt, at boligerne får udendørs arealer
og grønne områder, som også naboerne kan
få glæde af. Desuden vil boligerne give naboerne bedre adgang til resten af Musicon.
Derudover skal en del boliger integreres
med erhvervsbyggeriet i området langs Rabalderstræde. Boligerne kan enten opføres
med erhverv (butikker) i stueetagen eller i
mindre selvstændige bygninger blandet med
erhvervsbygninger i tilsvarende skala. Ungdomsboliger kan opføres over hele grunden i
større eller mindre enheder. De unge i boligerne kan bidrage til aktivitet i størstedelen
af døgnet og understøtte visionen om en bydel præget af kreativitet og oplevelser.

Boligerne i den nordøstlige del af Musicon skal
være et varieret byggeri, hvor der også er familievenlige boliger. Boligerne der ligger på Rabalderstræde skal opføres med butikker eller andet
erhverv i stueetagen.

Alle boligerne skal have spændende og afvekslende arkitektur og gerne en alternativ
indretning, f.eks. med tilknyttet værksted/
butik, fleksibel rumopdeling og moderne
fællesfaciliteter eller eksempelvis boliger på
pæle på de forurenede områder. Der skal
være boliger i alle størrelser og i forskellige
prislejer. Alle boligerne er som udgangspunkt ejerboliger eller privat udlejning, f.eks.
fagforeninger, pensionskasser el. lign., og
nogle boliger er på kortere lejekontrakter.

Designprojektet BOASE giver et bud på,
hvordan det kan lade sig gøre at bygge boliger
på forurenede områder. Boligerne bygges på
søjler med træer rundt om, så du med årene
får fornemmelsen af at bo inde i en skov!
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Bygningernes
højde og tæthed
Musicon skal være en tæt bydel. Det kan enten opnås ved, at bygningerne ligger tæt og
fylder grunden ud (som f.eks. i historiske
bymidter) eller ved at der bygges i højden
(højhuse). Formålet med en stor tæthed er,
at flere beboere i området skaber mere liv.
Derfor skal tætheden suppleres med et varieret udbud af små og store arealer at
opholde sig på, og anvendelsen af bygningerne skal være blandet. (Se mere under
spilleregler, side 36).
Tætheden skal være størst omkring Rabalderstræde (en bebyggelsesprocent over 100)
og kan være mindre ud mod områdets kanter (en bebyggelsesprocent 50 – 100). Den
præcise tæthed afgøres i forbindelse med
det enkelte projekt og fastlægges i en lokalplan.

Mørkegråt angiver høj tæthed, mens lysegråt
angiver lav tæthed. Høj tæthed betyder flere
kvadratmeter til bygninger og dermed flere
funktioner og aktiviteter.
Tæthedsdiagrammet skal ses som en guide for
udviklingen af bydelen.
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Man kan opnå tæthed i et område ved at placere bygninger og aktiviteter tæt på hinanden. Men tæthed kan også
opnåes ved at bygge i højden.
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Fordeling af bydelens funktioner
I en bydel, hvor vi vil blande boliger, kultur,
institutioner, erhverv og grønne områder er
det ikke ligegyldigt, hvordan vi fordeler disse
funktioner i området. Vi har opdelt bydelen i
delområder, som hver er udstyret med et
bogstav og et nummer eller et navn som
f.eks. Frizone.
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Hvert delområde har en anbefalet blanding
af funktioner, som vises i diagrammet. Delområdernes blanding skal ses som et bud
på, hvordan funktionerne kan fordeles over
grunden.
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Særlige områder
For at sikre mangfoldigheden og variationen i området indeholder bydelen
zoner med specielle funktioner og aktiviteter. De særlige områders præcise
placering og antal kan tilpasses de øvrige aktiviteter i området.

Selvbyggede huse i Musikbyen, Kgs. Enghave i København

Selvbygger områder
Selvbygger zoner er udlagt til selvbyggede
boliger for private boligejere. Boligerne kan
ikke udvikles af developere. Her skal der være plads til mere spontane og eksperimen-
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terende arkitektoniske tiltag. Disse områder
kan etableres med en mere åben karakter,
men skal også på sigt opnå den anslåede
tæthed.
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Forsøgshaver
Forsøgshaver er små havelodder på 200 –
500m², der efter en årrække evt. kan ændres
til selvbygger områder efter aftale med Musicon-organisationen.
Ved at tillade opførsel af forsøgshaver i de
ikke-udviklede områder, kan du tiltrække
folk til området. Ved at få nye mennesker til

området kan der opstå en synergi, som stimulerer til nye aktiviteter. Både forsøgshaveejerne og områdets beboere vil få gavn af
dette. Små klynger af forsøgshaver af moderat størrelse kan presses ind i byen. Hvis haverne ændres til selvbyg boliger, bliver ejerne beboerne i området.

Nyttehaver i Musikbyen, Kgs. Enghave, København

Parkeringsarealer
Der kommer fælles parkeringspladser langs
hovedgaderne, og senere kan der bygges
egentlige parkeringshuse på arealerne, hvis
der bliver brug for flere parkeringspladser.

Aktiviteter og offentlige rum
Torvet mellem søjlerne i Hal 9 – Agoraen skal bruges til forskellige former for byaktiviteter, f.eks. musik, gadeteater, offentlige
møder og torvehandel. I den sydlige del af
Frizonen anlægges en arena for bysport,
som f.eks. streetbasket, skateboard, inline
hockey eller lignende. I parkområdet i den
centrale del kan der være aktiviteter som for
eksempel fodbold, tennis, beachvolley eller
lignende.
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Spillereglerne
Spillereglerne angiver, hvordan Roskilde Kommune håndterer forskellige situationer i planlægningsprocessen. De er udviklet i forhold til de overordnede målsætninger og metoder for planlægningen.

Hvem, hvordan & hvornår?
Organisationen bag Musicon
For at opfylde den ambitiøse og utraditionelle vision er det også nødvendigt med en utraditionel organisering. Det afgørende er, at
der er tale om en byudvikling, der er drevet

frem af bydelens aktører. Selvstændige initiativer skal være med til
at skabe et kulturmiljø præget
af stor foretagsomhed og
forskellighed.

Musicon-udvalget
er områdets politiske organ, som foretager
de overordnede, strategiske beslutninger,
uden at blande sig i de mere konkrete og
praktiske spørgsmål. Udvalget består af politikere og udvalgte repræsentanter fra byens
kultur- og erhvervsliv.
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Music
on-sekr
et
ariat
et
Musicon-sekr
on-sekret
etariat
ariatet
er fysisk placeret på Musicon. Det udgør den
direkte forbindelse mellem organisationer,
aktører, virksomheder og diverse myndigheder. Sekretariatet skal netværke, skabe og
holde kontakt til aktørerne. Sekretariatet
opbygger viden om stedsspecifikke forhold
samt forhold, der relaterer sig til den kreative industri og til nystartede virksomheder
generelt. Sekretariatet styrer koordineringen og etableringen af permanente og midlertidige aktiviteter i Frizonen samt drift og
vedligeholdelse af bygninger og anlæg og i
øvrigt opgaver, der relaterer sig til spørgsmål om forandringer, tilflyttere og nybyggeri
i Frizonen.

Den Adminis
tr
ativ
e Styr
egruppe
Administr
trativ
ative
Styregruppe
er områdets tjenestemænd, som danner bro
mellem Musicon-udvalget og andre organer.
Styregruppen arbejder også aktivt for at promovere aktiviteter og forandringer i området.
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Brugergrupper deltager i udviklingen af forskellige områder på Musicon, som f.eks. Frizonen og selvbyggerområderne. I opstartsfasen udpeges de af Den Administrative Styregruppe, men på længere sigt vælges de af
brugerne selv. Der skal lægges stor vægt på
brugernes aktive medvirken i udviklingen af
områdets projekter. Brugerne bliver derfor
også repræsenteret i et fælles forum.
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Realisering af projekter
For at sikre en åben og dynamisk planlægningsproces er fastlæggelsen af de nærmere
betingelser omkring et byggeri overladt til
en dialog mellem myndigheden, den enkelte
projektudvikler og Musiconorganisationen
(Musicon-udvalget, styregruppen for
Musicon og Musiconsekretariatet). Ønsker
om nybyggeri eller indretning af eksisterende
bygninger starter ved en henvendelse til
Musicon-organisationen, der tager stilling til,
i hvilket regi den videre sagsbehandling skal
foregå. Roskilde Byråd tager herefter stilling
til evt. salg af grundareal og udarbejdelse af
lokal-plan og overordnet byggemodning.
Samtidig involveres brugerne i området.

Når en investor eller interessent foreslår et
projekt i området bør følgende kriterier
anvendes som guidelines:
1. Passer projektet til den overordnede vision
om “en levende bydel”?
2. Tilføjer projektet mere diversitet/
forskellighed til området?
3. Kan projektet være med til at gøre
Musicon-grunden til et unikt område
med en særegen identitet?
4. Er projektet bæredygtigt?

Tidsplan
2008

Etageboliger
Ungdomsboliger

Kultur og
kulturerhverv

100

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

40

40

40

40

40

40

40

2016

2017

2018

100

Danmarks Rockmuseum
Roskilde festival
Museet for Samtidskunst
Iværksætter rugekasse

Institutioner

Børnehave
RTS udvidelse

Administration
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Musicon-sekretariat
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Skulpturen “L’heure de tous”
placeret ved stationen St. Lazare i Paris
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Tæthed
Musicon skal være tæt og bymæssig. Der må
gerne bygges højt. Området skal have en
ung, kreativ profil. Man skal være indstillet
på musik og larm i den centrale del af området.
Der er en generel bebyggelsesprocent for
hele området på 50 - 100, men der tilstræbes varierende tæthed i området. Hvis der
skal gives tilladelse til høje bebyggelsesprocenter på enkelte grunde, skal der stilles krav om gode udendørs opholdsarealer
som f.eks. tagterrasser, terrasser og fælles
haver. Til gengæld kan der evt. opnås en
bonus på grundprisen.
Formålet med en stor tæthed er, at flere beboere i området skaber mere liv.
En forudsætning for dette er, at de udendørs
arealer er indrettet, så beboere og besøgende får lyst til at bruge dem. Der skal derfor
være et varieret udbud af små og store opholdsarealer, både til myldrende byliv og ro
og afslapning, både private og offentlige,
med spændende beplantning og mulighed
for aktivitet.
En anden vigtig forudsætning er, at anvendelsen af bygningerne er blandet. Det betyder f.eks., at der i de nederste etager skal
være butikker, fælles faciliteter eller erhverv
og i de øvrige etager boliger. (Se kort side 28)

Området skal have en ung, kreativ profil, og bebyggelsesprocenten for området ligger generelt
mellem 50-100.Formålet med en stor tæthed er,
at flere beboere i området skalber mere liv. Det
særprægede springvand er fotograferet i
Lissabon
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Byggehøjder
I den nordøstlige del af området bør der tages særlig hensyn til de eksisterende bebyggelser i kanten af Musicon. Højt byggeri kan
accepters her, men i så tilfælde som slanke
bygninger.
I den sydlige del af området kan højt byggeri
skabe en interessant skyline langs motorvejen, hvor byggeriet samtidig skal fungere
som støjafskærmning (se side 25 i beskrivelsen af spillepladen)

Udformning af højhuse
Tæt ved bygningernes hovedadgang bør der
indrettes et attraktivt fælles opholdsareal, og
bygningens base bør indeholde en andel
fælles funktioner eller anden anvendelse end
boliger.

Rabalderstræde *
Ud til hovedstrøget, Rabalderstræde, anbefales en maksimum bygningshøjde på 3-4
etager med mulighed for højere, bagvedliggende byggeri. Disse byggerier skal have
åbne facader ud mod strædet og aktiviteterne i bygningerne skal være synlige.

Højhuse, der ligger tæt ved hovedstrøget, skal ikke
udformes som en lang søjle, men brydes i formen,
hvilket gør bygningen lettere at overskue for folk, der
opholder sig uden for højhuset. (Udformet 1 – 3 etager).
Bygninger bør placeres, så de skaber mindst
mulig skygge for andre bygninger.
Højhuse (over 15 etager) bør placeres med en
minimumsafstand på 75 meter fra hinanden.

*) Hovedgadens navn er ikke endeligt vedtaget,
da den politiske styregruppe ønsker
at se alternative forslag.
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Veje og stier
Rabalderstræde
Hovedstrøget udlægges til langsom trafik,
hvor mange forskellige trafikformer blandes.
Gadens bredde og de omkransende bygningsfacader kan varieres.
Projekter, som f.eks. Måltidets hus, caféer
og madbasar, der samtidig kan blive områdets fælles kantine, placeres ud til Rabalderstræde i nærheden af hinanden og blandet
med øvrige funktioner.

Vejnet
De fire veje Havsteensvej, Frizonevej, Maglelunden og Stenkrogen, som går på tværs af
bydelen, kommer til at afvikle hovedparten af
trafikken. Disse hovedgader skal kunne bruges af både bilister, cyklister og fodgængere.
Vejene kan forlænges og udvides i løbet af
processen, hvis det bliver nødvendigt. (Se
evt. kortet på side 16)

Trendy skobutik i Lissabon

Andre veje
Andre veje bør udformes med henblik på at
reducere kørselshastigheden. Musicon kan
f.eks. opdeles i 4 zoner, hvor der ikke er
gennemkørsel.

Trafik i fri-zonerne
Frizonen kommer til at fungere som såkaldt
“sive-flade” til langsom trafik. Her kan alle
arealer som udgangspunkt bruges til kørsel
og parkering. De vil dog også kunne bruges
til andre – midlertidige eller permanente aktiviteter. De eksisterende øst-vestlige veje
kan også indgå i denne sive-flade. Sivefladen
udformes med belægninger, maling,
betonstolper, mindre bygningsanlæg eller
anden form for afmærkning, som kan
regulere trafikken.

Bilerne kan opbevares i fælles parkeringshuse,
opført ved hjælp af en parkeringsfond.På billedet
ses en avanceret blanding af park og
parkeringshus, set i Lissabon.

I bydelens Frizone bliver der ikke en traditionel
regulering af trafikken. Her vil være plads til alle slags
trafikanter, og derfor bliver trafikken meget langsom.
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Parkering

Blandede funktioner

Gadeparkering

I planen anbefales blandede funktioner (erhverv, boliger, butikker, kulturinstitutioner
mv.) på Musicon. Omkring Rabalderstræde
skal der være udadvendte funktioner (f.eks.
butikker, cafeer, fælleslokaler og kulturinstitutioner) i gadeplan. Boliger er tilladt, hvis
de er udformet på en måde, så de senere
kan bruges til offentlige funktioner, dvs. har
tilstrækkelig loftshøjde o.lign. (Se også
“tæthed” i spillereglerne, side 27)

Parkering bør være tilladt på hovedgaderne.
Derudover er parkering tilladt i specielle
parkeringszoner og parkeringshuse.

Parkeringsfond
Der etableres en parkeringsfond for Musicon. Hver bygherre betaler et bestemt beløb
for det nødvendige antal parkeringspladser
(afhængig af bygningstype og -funktion). Det
samlede beløb bruges efterfølgende til at
opføre parkeringshuse i området. Hvis en
bygning kan etablere parkering i tilstrækkeligt omfang i kælder eller på tag, skal der
ikke betales til parkeringsfonden.

Parkeringshuse
De parkeringshuse, som vender ud mod gaden, skal også indeholde andre funktioner
end parkering, f.eks. butikker, kontorer o.l.
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Selvbyggede huse
og områder
Selvbyggede boliger
I selvbyggerzonerne kan byggerier i begyndelsen indrettes med basale installationer
som vand, elektricitet og kloakering. Hver
selvbygger zone styrer fordelingen af byggegrunde og andre administrative forhold. I de
resterende områder kan den administrative
styregruppe give tilladelser og stille byggegrunde til rådighed for selvbyggere. Forsøgshave-områder kan også udvikles med selvbyggeri.

Selvbyggede områder
Hvis et bestemt antal brugere (beboere, ansatte og andre interessenter) bliver enige om
et forslag til et selvbygget anlæg (legeplads,
park, sportsanlæg el.lign.) bør Musiconorganisationen stille en egnet grund til rådighed. Men Musicon-organisationen skal
kun støtte projektet økonomisk, hvis de finder det er en god investering. Brugerne må
til gengæld acceptere, at anlægget har en
sidste salgsdato, hvorefter Musicon-organisationen kan fjerne eller erstatte det med
noget andet.

Regnvandsbassiner kan udformes
som søer og kanaler.

Vand
Der skal være mulighed for lokal afledning af
regnvand på Musicon. Regnvand, evt. suppleret med naturlige kilder eller oppumpet
vand, skal søges genanvendt i området som
små søer, bassiner og kanaler.

Forurenede
områder
Foto: Colourbox

Forurenede områder bruges til grønne arealer, parkeringsarealer eller til midlertidige
aktiviteter. Forureningen overvåges for at
afklare, om områderne med tiden kan bruges til andre formål.

Legepladser eller måske et område til beachvolley er eksempler på selvbyggede anlæg, som beboerne i et område kan blive enige om at etablere. Hvis der kommer sådanne initiativer, er det vigtigt, at
Musicon-organisationen ser positivt på aktørernes forslag.
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Heftig arkitektur
Valg af materialer og konstruktioner skal
afspejle områdets historie som et område
med industriel produktion. Det betyder brug
af betonflader, jernkonstruktioner og metalplader. Der må satses på heftig arkitektur,
der matcher beton. Der kan bruges glas og
kraftige farver, som kontrast til den rå beton.
Desuden skal grønne elementer integreres i
bygningerne.

Eksisterende
bygninger
Ejerskab
Eksisterende bygninger ejes af Roskilde
Kommune, der, som hovedregel, udlejer
dem til brugerne. Der vil dog være mulighed
for, at brugere kan købe bygningerne, hvis
der viser sig interesse for det.

Levn fra betonfabrikken

Adlershof, Berlin
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Eksisterende betonoverflader, kranspor o.l.
betragtes som elementer, der kan bidrage til
områdets karakter. De bør så vidt muligt bevares og indgå i anvendelsen af området.
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Områder for midlertidig brug
I begyndelsen vil der være rigeligt med arealer, som kan bruges midlertidigt. På længere
sigt bør mindst 5 % af området holdes fri til
midlertidige projekter og aktiviteter.

I beskrivelsen af Musicon som spilleplade
står der, hvilke eksisterende grønne områder, som bevares. Der kan godt opføres selvbyggede boliger inden for de eksisterende
grønne områder.

Eksempel på en urban gynge, som kan hænges ned fra en lyskurv eller fra en facade.
(Læs mere under værktøjskassen!)
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Værktøjskasse
Ved at integrere midlertidige konstruktioner i
byen, skaber man et potentiale for forandring og udvikling. Faste konstruktioner eller
fysiske genstande er inaktive og stemmer ikke altid overens med forandring og nye funktioner. Derfor kan en kombination af faste og
midlertidige bygninger ses som en ideel
måde at skabe en by i forandring på.

Værktøjskassen er en samling af ideer som
kan bruges af kommunen. Værktøjerne er i
større eller mindre grad midlertidige konstruktioner, som stimulerer eller forandrer
lokalmiljøet enten over længere tid eller på
kort sigt.

Grønne blokke

Bygning
vs. vegetation

Tid er en nøgle til at skabe et varieret område. Hvis entreprenører får lov til at udvikle et
område fuldt ud med det samme, er der stor
sandsynlighed for, at området vil blive statisk, monotont og simpelt.
Giv entreprenører mulighed for at bygge boligblokke, men for hver boligblok, skal der
etableres en grøn naboblok på mindst 25 %
af størrelsen på boligblokken. Dette vil skabe
grønne stier gennem hele nabolaget som senere kan anvendes til videre udvikling. Indtil
da, fungerer den grønne blok som et lille lokalt parkområde.
Overskydende jord fra den udviklede blok
kan genbruges og omformes til bakker i den
grønne blok.

Vegetation som byggemateriale kan være en
måde at skabe et varierende og forskelligartet miljø på, fordi vegetationen ændrer form
og farve efterhånden som det vokser op.
Ved på forhånd at plante grønt ind i en boligblok, lade det gro til en størrelse som
stemmer overens med den fremtidige bygning, skaber du en mulighed for at blande
den bløde, grønne struktur med den hårde
bygning. Ved at lade vegetationen, som lever
og forandrer sig med årstiderne, udgøre en
del af bygningernes mere solide konstruktion, giver du mulighed for spændende arkitektur og et alsidigt miljø.

Tegningen viser, hvordan vegetation kan bruges som byggemateriale. Når der på
et tidspunkt skal bygges en rigtig bygning, kan dele af vegetationen
få lov at blive stående og smelte sammen med byggeriet.
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PARKeringsplads
Parkering kræver meget plads. Området
bliver ikke brugt hele tiden og er ofte tomt.
Dette område kan udnyttes mere effektivt.
Tid udgør en faktor i udviklingen af en parkeringsplads. Hvornår bliver den brugt? Man
spørger sjældent sig selv om, hvem det er
der bruger den. PARKeringen er et multifunktionelt sted som udnytter pladsen bedre,
ikke kun som parkeringsplads, men også til
aktiviteter som skateboarding, badminton,
basketball og fritid. Ved at optegne streger
på jorden til forskellige sportsgrene, tilføre
lys og nogle basis materialer, kan parkeringspladsen ændres til et rekreativt område. En enkelt parkeringsplads kan ændres til
en ”lommepark”, hvor det regnvand, som
samler sig på asfalten ledes hen til lommeparken, så der efterhånden bliver en grøn
plet. Lommeparken vil desuden sørge for
skygge og gøre parkeringen mere varieret.

En anden mulighed er at lade eksempelvis
en lokal café bruge et gadeparkeringsområde til udendørsservering. Det kan også være, at beboere i området vil forbedre gaden
ved at tilføre den bænke, potter og planter.

Hjemmeside
Med det store antal internetbrugere i Danmark er det muligt, at nettet kan hjælpe os
til bedre at imødekomme borgernes krav om
mere åbne og demokratiske planlægningsprocesser.
En 3D-model over Musicon placeres på en
hjemmeside, hvor alt relevant information
om projektet samles. Ved løbende at opdatere modellen med nye forslag har alle i
princippet mulighed for at følge med i udviklingsarbejdet. I det tilknyttede diskussionsforum kan borgerne kommentere forslagene og på den måde indlede en reel
dialog med planlæggerne. Hjemmesiden kan
også suppleres med information fra frizonen
eller selvbyggere i området.

Foto: Colourbox
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Glasur-projekter
Traditionel byplanlægning beskæftiger sig med de store spørgsmål og misser sommetider
de små dele, som betyder mest. Mindre tilføjelser til gadebilledet kan have en stor
indvirkning på menneskers hverdag og stimulere kreativiteten.
Klatr
evæg
Klatre
æg. Tilfør en bygnings mur håndtag
for at lave den til en klatrevæg.

Eksperiment
er med llys.
ys. Væg projekteringer
Eksperimenter
er en aften- og natattraktion. De ville tilføre
lys og spænding til en umiddelbar død mur
på en parkeringsplads eller lignende. Projekteringerne kunne bestå af film eller slideshows udformet af lokale kunstnere.
Loppemark
ed
Loppemarked
ed. Et ugentligt loppemarked vil
tiltrække mennesker og er en populær begivenhed. Det kunne afholdes udendørs i
sommerperioden og flyttes indendørs i en af
hallerne om vinteren.
Kuns
tboks.
Kunstboks.
Mange sætter pris på offentlig kunst inden
for afgrænsede områder. Men nogle kunstnere har ikke et lovligt område, hvor de kan
udtrykke sig. Ved at give disse kunstnere et
sådant sted, vil et område blive stimuleret på
mange måder.
Kunstboksen er en hul beton boks, som
f.eks. graffitikunstnere kan bruge som lærred. Boksen indeholder også et siddeområde
og kan benyttes på forskellig facon.

Urbane gynger
gynger.. Tilføj gynger til et byområde. Hæng dem ned fra en lyskurv eller fra en
facade. Det bliver med garanti populært!
Quart
erpipe
Quarterpipe
erpipevvæg. ”Quarterpipevæggen” er et
kvart rør, som f.eks. stilles op ad en husmur.
Røret tiltrækker cykelryttere eller skateboardere. De bidrager med underholdning
og tiltrækker tilskuere.
Tagt
err
as
ser og rutschebaner
agterr
erras
asser
rutschebaner.. Offentlige
tagterrasser er attraktive, fordi de er et forfriskende alternativ til parker. Terassernes
høje beliggenhed giver et glimrende overblik
over området. For at komme op på tagterrassen, kan man bruge en elevator, men
hvorfor ikke rutsche ned?!
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