


UDVIKLINGSSTRATEGIEN BAG MUSICON

• Uddybe tilgangen til at arbejde med noget 
lokalt specifikt og hvordan det har passet 
ind i nogle større kommunale bystrategiske
overvejelser 

• Hvordan i aktivt (og i praksis) har arbejdet 
med den politiske vision

• Refleksioner over fravalg af masterplan og 
hvilket potentialer det har medført for at 
skabe den blandet by 

• Hvilke nødvendige greb i har gjort jer i 
processen og vigtige lærringer, som kan 
gives videre





FØR OG NU



VISION

”Roskilde Kommune vil skabe en ny bydel med et 
levende bymiljø, hvor det musiske (i bred forstand) er 
overordnet tema. Vi skal blande boliger og erhverv, 
butikker og kultur- og fritidsaktiviteter, der tilsammen 
skaber liv i bydelen det meste af døgnet. Bydelen 
skaber værdi for hele byen og regionen i form af nye 
spydspidsvirksomheder, gode boliger, inspirerende 
parkområder og kulturelle attraktioner. Det skal gøre 
Roskilde til et sjovere sted at bo. Musicon har 
ambitioner om at blive en national rugekasse for 
kunstnere, designere, musikere, kreative virksomheder 
og andre med behov for utraditionelle rammer.” 

Konkret skal der etableres 1000 boliger og 1000 
arbejdspladser i bydelen.

Visionen er politisk vedtaget af Roskilde Byråd i 2007



BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

KLIMATILPASNING

GRØN MOBILITETAFFALDSHÅNDTERING

KRAV TIL BYGGERIET CIRKULARITET

SAMSKABELSE



HOLLANDSK INSPIRATION



MUSICON SOM MOTOR 
FOR UDVIKLINGEN AF SYDBYEN



KULTUREN SOM DRIVER – 3 FLAGSKIBE







STRATEGI / METODE

KULTUREN SOM DRIVER

INGEN MASTERPLAN – BYLIV FØR BYGNINGER
• Fokus på ‘Midlertidighed’ og samskabelse
• Ad hoc-planlægning

UDVIKLINGSSEKRETARIAT I BYDELEN
• Opbygning af relationer
• Facilitere udviklingensprocessen
• Matchmaking: Det midlertidige med det 

permanente

STRATEGISKE PARTNERSKABER

ETABLERING AFBÆREDYGTIGE 
ORGANISATIONSFORMER 
• Bydelsforening, Foreningen af aktører på 

Musicon, Lejerforening i Containerstriben.





3 EKSEMPLER PÅ MATCHMAKING

KULTUR KONTORHANDELSLIV



UDVIKLING AF DETAILHANDEL 

ET URBANT OG BÆREDYGTIGT 
FÆLLESKAB 

Byrummet på Musicon aktiveres 
gennem et kurateret og velorganiseret 
handels- og kulturliv. Det skaber 
synergier på tværs af handelsdrivende, 
beboere og besøgende

Musicon bliver et bæredygtigt, urbant 
fællesskab I sig selv, en vigtig del af 
Roskilde og et unikt område med et 
international snit forankret I de 
stedsspecifikke kvaliteter. 



UDVIKLING AF KONTORMILJØ



SKATEHAL I TILKNYTNING TIL ERHVERV OG P-HUS



Vision: 1000 boliger 1000 
arbejdspladser

Udgangen af 2022: 794 boliger // 554 
arbejdspladser

Et mangfoldigt kultur- og foreningsliv
2 ud af 3 kulturelle flagskibe

2026: 991 boliger // 838 arbejdspladser 
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STATUS PÅ 
BYUDVIKLINGEN



https://issuu.com/grafiskafdeling/docs/a4_musicon_publikation_legacy_samlet_issuu


LEARNINGPOINTS

• Etablér en stærk vision

• Se dig omkring – hvad er konteksten

• Vær tilstede – relationer og fællesskaber er 
nøglen

• Spis elefanten i små bidder

• Sæt det lange lys på

• Prioritér kommunikationen



SPØRGSMÅL


