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BYFORTÆTNING
KOMMUNEPLAN 09

Visionerne for planlægningen
• Bæredygtig byudvikling

• Mindre arealforbrug – fastholde den grønne ring

• Effektiv kollektiv trafik

• Gode forhold for gående og cyklister

• Dynamiske og levende byrum

Fortætning og omdannelse frem for 
nye byområder!



Plan09 PROJEKTET
KOMMUNEPLAN 09

Forarbejderne 
1: Desk research (erfaring fra andre byer)

2: Analyse og vurdering af busruter og 
passagerpotentiale

3: Byarkitektonisk analyse

4: Borgerinddragelse
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ANVENDELIGE BUSRUTER - og de vigtigste trafikmål
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BYARKITEKTONISK ANALYSE - Sortebrødre plads



Grøn ring om Roskilde

Fortætningsområder
Viby Sj.

Jyllinge IMPLEMENTERING
KOMMUNEPLAN 09

Hovedstrukturen:
• Fortætning central del af byudviklingsstrategien

• Afstemt i rækkefølgeplan med udvikling af øvrige 
større områder i Roskilde (Musicon, Trekroner) 

• Understøttet af en række plantemaer (trafik, 
detailhandel, kulturarv, kultur, fritid og sundhed)

Rammerne:
• Bebyggelsesprocenter, p-norm mv.



KOMMUNEPLAN 09
HOVEDSTRUKTUREN



KOMMUNEPLAN 09
HOVEDSTRUKTUREN

Pedalzone

Fodgængerzone

• Fokus på sammenhæng mellem 
fortætning, trafik og bymiljø:

• Højfrekvente busser

• P-huse i bymidtens udkant

• Mere plads til cykler og fodgængere

• Flere grønne overflader - biofaktor

• Byrum til bevægelse og spontan leg

• Indpasning i kulturmiljøet



§§ Mulighederne for musisk udfoldelse og fysisk 
aktivitet skal indgå som en væsentlig dimension i 
byudvikling og planlægning i Roskilde. 
Fællesarealer skal indbyde til bevægelse og give 
rum til fysisk udfoldelse og socialt samvær. 

§§ Byggeri og anlæg skal placeres og udformes 
under hensyn til bevaring, beskyttelse og 
forbedring af de kulturhistoriske værdier.

RETNINGSLINJERNE
KOMMUNEPLAN 09



§§ Inden for Pedalzonen skal stiplanlægningen sikre 
let tilgængelighed mellem byintensive funktioner.

§§ Den fastlagte højfrekvente busrute i Roskilde skal 
fastholdes og udbygges i sin principielle 
linjeføring, således at den kollektive trafik 
understøtter fortætningsområderne i bymidten og 
Musicon. 

§§ Inden for Roskilde bymidte skal større anlæg til 
langtidsparkering primært placeres i konstruktion 
og i bymidtens periferi. 

RETNINGSLINJERNE
KOMMUNEPLAN 09



RAMMERNE
KOMMUNEPLAN 09

Parkeringsnorm:
• Minimum 1 p-plads pr. 100 m2 etageareal og 

maksimalt 1 p-plads pr. 75 m2 etageareal. Ved 
dobbeltudnyttelse af parkeringsarealer skal det 
samlede antal af parkeringspladser nedjusteres 
tilsvarende 

• Minimum 0,4 cykelparkeringspladser pr. ansat 
• Der skal etableres attraktive stiforbindelser, der 

kan indgå som del af en sammenhængende 
stiforbindelse til nærmeste station og til 
nærmeste busstop for en højfrekvent bus.

Bebyggelsesprocent: 110-200
Etageantal: 3 - 4½ (dog enkelte bygninger op til 8)



… ET SKRIDT PÅ VEJEN
KOMMUNEPLAN 09

• Kommuneplanen fastlægger de overordnede 
retningslinjer, der skal gøre det muligt at 
– indpasse flere boliger og arbejdspladser i 

den eksisterende by,
– give mere plads til liv og aktiviteter og
– give mulighed for parkeringshuse i kanten af 

bymidten 



KOMMUNEPLAN 09

Det næste skridt bliver en handleplan, 
der blandt andet skal:

• Konkretisere parkeringsstrategien - politisk 
stillingtagen til betalt parkering og placering af p-
anlæg

• Lægge plan for igangsætning af fortætning 
på udvalgte arealer og flytning af parkering

• Prioritere midler til bustraceer og omlægning af 
trafikken

• Afklare den samlede økonomi i projektet 
(salg af arealer, etablering af parkeringsanlæg)

… ET SKRIDT PÅ VEJEN


