
Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde 

 

Seminar i Køge den 20. marts 

 

Esben Haarder Paludan, Planchef 



Det vil jeg fortælle….. 

•   Planstrategi 2011  

    - hvad ville vi 

     - hvordan gik det 

 

•   Planstrategi 2014  

    - hvor står vi 

    - hvad vil vi gøre 

 

 

 
Samlet rummelighed:  

ca. 3.500 boliger 



Roskilde  Kommune 

•   86.000 indbyggere 

•   Roskilde by. 45.000 indb. 

•  Jyllinge (10.000, Viby 4.500) 

  

•  På kanten af hovedstaden 

•  Regionalt center på Sjælland 

 

•  Organisation:  

   By, Kultur og Miljø – direktørområde 

   Afd. Plan og Udvikling (20 medarb.) 



Planstrategi 2011 – Rolle og funktion 

Den centrale indledende overvejelse:  

- Hvad har vi brug for – hvad vil vi med planstrategien? 

 

 

•   Smal fysisk strategi – oplæg til kommueplanrevision? 

    (arealregulering, administrativt værktøj)  ELLER 

 

•   Bred overordnet byudviklingsprogram? 

   (politisk strategi, udmelding til borgerer og investorer) 

 

    - vi valgte det sidste 

 

      

  



Planstrategi 2011 – Rolle og funktion 

•   Hovedudfordringer for  udvikling af Roskilde Kommune 

•   Afsæt i Byrådets udviklingsstrategi 

•   Program for byudvikling mv. 

•   Invitation til samarbejde 

•   Indeholder overblik over konkrete udviklingsprojekter  

•   Fokus på realisering – hvad skal der ske 



Udviklingsstrategi :  

Roskilde har en klar vision! 



 



Roskilde er….. 





 



Kommune- og lokalplaner 



HVOR BLIVER 

STRATEGIERNE TIL 

VIRKELIGHED? 

FORSKERPARK 

RISØ  

DTU CAMPUS 

DEN DYNAMISKE 

BYMIDTE 

ROSKILDE ÅBEN 

ARENA 

MUSICON 

UNIVERSITETS 

BYDEL 

NYE NETVÆRK 

OG 

SAMARBEJDER 

VIBY 

JYLLINGE 



 





Kobling til budget 

• Udviklingsprogrammer for større udviklingsprojekter 

 (mellemformsplaner, prospekter, strategi) 

 

• Årlige handleplaner 

• strategisk anlægsplan – oplæg til budget 
 



 

Udviklingsprogrammer og handleplaner: 

  

• Helhedsplan for Jyllinge bymidte 

• Helhedsplan for Roskilde Åbne Arena 

• Forskerpark Risø DTU Campus 

• Musicon  

• Jyllinge bymidte 

• Trekroner 

• Den dynamiske bymidte 

• Grøn blå strategi 

• Klimatilpasning 

• Viby – på vej 

 

 



Realisering – 

handleplaner mm. 



 

Byrådet har sat fokus: 

 • Mere og bedre bymidte 

 • Mere liv i bymidten 

 • Bedre tilgængelighed 

Hvordan? 
• Omlægning og forskønnelse af Stændertorvet (40 mio. i 2014),  

• Kulturstrøget markeres med ens belægning, hotspots og infostandere,  

• Sct. Olai Plads bliver anlagt,  

• 10.000 m2 nybyggeri på Sortebrødre Plads,  

• Event guide  

• Parkeringsstrategi – betalt parkering, 

• bedre tilgængelighed for cyklister,  

• A-busplan,  

• der er afsat 1 mio. kr. i 2016 og 5.8 mio. kr. i 2017  

 til Sortebrødre Plads  

EKS. Handleplan 

 



Handleplan – Jyllinge 
 

Byrådet har sat fokus på fire indsatsområder: 

 • Fjordkilen 

 • Centerkvarteret 

 • Landsbyen 

 • Det Grønne Bånd 

 

Hvordan? 
-Lokalplan for udstykninger fra Bygaden 28 og 29 igangsættes 

i 2014  

-Ny p-plads og flytning af tennisbaner 

-Lokalplan for Jyllingecentret forventes vedtaget 2014 

-Helhedsplan for halområdet igangsættes 2014 

-Et værdikatalog for Jyllinge er udarbejdet 2014 

-udendørsfaciliteter til den selvorganiserede idræt og leg bliver 

anlagt 

-Nyt klubhus i Spraglehøj er under opførsel + flere 

fodboldbaner 

-Trafikanalyse igangsættes 2014 

 





Hvordan gik det – hvor står vi nu? 

• Klar udviklingsstrategi 

• Rigtige projekter og mål 

• Styr på processer 

• Kobling til budget 

• Integreret målstyring 

 (tidlig strategisk mv.) 

• Udviklet proaktiv plankultur 

• Vedt. kommuneplan 13 

• Holde retning 

• Strategisk byledelse 

• Fremme realisering - mere 

• Endnu bedre samarbejde 

• Sikre og fastholde politisk 

ejerskab 

• Større ejerskab og 

deltagelse fra ”byen” 



Hvad er opgaven nu – hvad gør vi 

• Holde kursen 

• Tage de næste skridt – mod realisering 

• Gå ”et trin op” – mere samarbejde, mere handling 

• Sikre ejerskab hele vejen rundt 

 

• Tidlig revision – et arbejdsprogram for nye byråd 

• Hurtig opfølgende revision af kommuneplanen 



2014 Roskildes udfordringer? 

• De samme som i 2011 

• Vil fastholde en fokuseret udviklingsstrategi 

• Vil tage de næste strategiske skridt  



ISCENESÆTTE DE RIGTIGE MØDER 

Politiske drøftelse af de rigtige 

deltagere  

 

Søge de næste skridt i 

samarbejde med udvalgte 

lokale aktører og 

inspiratorer/eksperter udefra 



• Handlinger 

Udviklingsstrategier                                2014 Strategier                Hvilke 3- 4 skal vi vælge? 

Dynamisk Bymidte 

Uni. og uddannelses by 

Danmarks musiske centrum 

Det bedste sted at bo 

Frontløber indenfor bæredygtighed og grøn vækst 

? 



-Politisk nik til proces (marts) 

 

-Byrådsseminar 24.-25. april 

(emner, prioritering) 

 

 

-Intern workshop 25. marts 

(forvaltningen oplæg) 

 

 

 

Proces 
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Tidsplan for arbejdet med planstrategien 

 
Planst

rategi 

skrive

s 

25. marts 

Intern workshop 
24. – 25. april 

Byrådsseminar 

med workshop  

August – oktober 

Møder mellem aktører,  

eksperter og politikere 

Offentlig 

høring 

December/januar  

Politisk behandling  

Planstrategi 2014 


