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1 
INTRODUKTION

1.1  
Indledning

1.2
Vision

Roskilde Festival-gruppen udbyder i 
samarbejde med Roskilde Kommune 
nærværende projekt som totalentre-
prise efter prisformen omvendt licita-
tion. Den fastsatte kontraktsum er i alt 
62,5 mio. kr. eksklusiv moms (Roskilde 
Festival-gruppen: 41,5 mio. Roskilde 
Kommune: 21 mio. kr.). 
 
Roskilde Festival-gruppen og Roskilde 
Kommune vil i fællesskab skabe et 
kunstnerisk og eksperimenterende hus 
til Roskilde Festival-gruppen, forenin-
gen Råstof Roskilde og egnsteateret 
Aaben Dans. En smeltedigel af et 
hus, placeret i bydelen Musicon, hvor 
potentialerne i et tværkunstnerisk felt 
kan dyrkes og styrkes.

Projektet indeholder derfor en kolle-
ktiv vision. En vision om at styrke 
fællesskaber og samarbejder på 
tværs af Roskilde Festival-gruppen, 
Råstof Roskilde og Aaben Dans, samt 
bydelens øvrige aktører. Det nye hus 
skal danne ramme om møder mel-
lem forskellige brugere på tværs af 
kunstarter, fagligheder, interesser og 
organisationer - både i hverdagens ar-
bejdsgange og ved særlige lejligheder. 

Samtidig skal det nye hus danne 
ramme om de enkelte organisationers 
særegne aktiviteter, identitet og bru-
gere:

Projektets vision er at skabe et sam-
let kunstnerisk og eksperimenterende 
hus, hvor forskellige brugere kan 
mødes på tværs af kunstarter, fa-
gligheder, interesser og organisationer. 
Et hus, der med sine internationale 
aktiviteter, globale udsyn og lokale 
forankring inspirerer og flytter men-
nesker. 

Her skal musikken, kunsten, dansen 
og de engagerende fællesskaber 
dyrkes og styrkes, i et åbent, almen-
nyttigt og generøst hus, der summer 
af liv døgnet rundt. 

Her skal Roskilde Festival-gruppen, 
sammen med de mange frivillige, 
udvikle åbne og engagerende fællessk-
aber, der flytter mennesker gennem 
musik, kunst, bæredygtighed og aktiv 
deltagelse. Her skal Råstof Roskildes 
øvelokalebrugere finde et sted for 
musikalsk nørderi, fordybelse og so-
ciale arrangementer. Her skal Aaben 
Dans bevæge publikum i alle aldre 
med sine danseforestillinger og under-
visning. 

Endelig skal placeringen af det nye 
tværkunstneriske hus på Musicion 
understøtte udviklingen af en krea-
tiv, bæredygtig og pulserende bydel i 
Roskilde. 
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Følgende fokuspunkter skal gennem-
syre projektets beslutninger og løs-
ninger; fra den lille detalje til den store 
sammenhæng: 

• Fællesskab, frivillighed og 
 almennyttighed
• Åbenhed og fordybelse
• Musik, dans og performance på  
 højt internationalt niveau
• Bæredygtighed
• Fleksibilitet og robusthed

De fem overordnede fokuspunkter har 
til formål at opstille en ramme om re-
aliseringen af projektets vision. Deru-
dover skaber fokuspunkterne en fælles 
fortælling om Roskilde Festival-grup-
pen, Råstof Roskilde og Aaben Dans, 
idet de fremhæver de tre organisation-
ers fælles ståsteder.

Fokuspunkterne er udarbejdet i tæt 
dialog med brugere fra Roskilde Festi-
val-gruppen, Råstof Roskilde og Aben 
Dans. 

De fem fokuspunkter udmønter sig for-
skelligt, indenfor de tre organisationer. 
Specifikke krav og behov, der relat-
erer sig til fokuspunkterne, er derfor 
beskrevet under den relevante organi-
sation i Byggeprogrammet, afsnit 3 
Funktionsområder og rum.

1.3  
Fokuspunkter

Fællesskab og almennyttighed
Fælles for Roskilde Festival-gruppen, 
Råstof Roskilde og Aaben Dans er 
evnen til og ønsket om, at skabe åbne 
og engagerende fællesskaber, på tværs 
af organisationer, brugere, fagligheder, 
projekter og kunstformer. 

Der er derfor indbygget en kollektiv 
vision i projektet, der også afspejler 
de tre organisationers sociale ansvar-
lighed og engagement i samfundet. En 
vision om, at skabe et socialt sted. Et 
mødested, hvor brugere, borgere og 
kunstnere kan samles i engagerende 
fællesskaber om projekter, passioner 
og højt specialiseret viden. 

Det nye fælles hus skal derfor un-
derstøtte samhørighed, fællesskab 
og spontane møder på tværs – både 
mellem de tre organisationer og husets 
mange forskellige brugere. 

Huset skal opleves som ét fælles hus, 
der samtidig imødekommer de tre 
organisationers individuelle behov, 
kulturer og identiteter.
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Åbenhed, frivillighed og fordybelse
Det nye hus skal være et åbent, im-
ødekommende og inviterende hus, 
hvor de mange forskellige brugere 
frit kan komme døgnet rundt, og hvor 
borgere og områdets forskellige bru-
gere og aktører inviteres ind. 

Byggeriet skal åbne sig op, bidrage til 
lokalområdet og understøtte visionen 
for Musicon; at bydelen gøres til et 
kreativt, bæredygtigt og pulserende 
sted. 

Her bliver brugerne en del af et krea-
tivt, hus med plads til forskellighed. 
Til både rockmusikere, børn, teat-
ergæster, dansere, frivillige, ildsjæle, 
festivaldeltagere, medarbejdere og 
samarbejdspartnere. Til håndværkere, 
kunstnere, akademikere og special-
ister. Samtidig skal det nye hus un-
derstøtte de tre organisationers be-
hov for koncentration og fordybelse. 
Specialisering, nørderi og kreative 
processer kræver mulighed for ro og 
tilbagetrækning. Åbenheden i byggeri-

Musik, dans og performance på 
højt internationalt niveau
Roskilde Festival-gruppen, Råstof 
Roskilde og Aaben Dans skaber og 
danner rammer om musik, dans, kunst 
og performance på højt internationalt 
niveau. Det er derfor afgørende, at 
det nye hus både i form, funktion og 
udtryk understøtter det specialiserede 
og højt kvalificerede arbejde.

Kunstneriske elementer skal være 
en synlig, inspirerende og integreret 
del af byggeriet, både ude og inde. 
Ligeledes skal husets funktioner og 
rum understøtte brugernes kreative og 
eksperimenterende aktiviteter.

ets arkitektur og funktioner skal derfor 
balanceres i forhold til dette behov, 
så det bliver muligt at veksle mellem 
aktive områder og mere indadvendte 
funktioner.
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Bæredygtighed
Det nye hus skal være bæredygtigt – 
både socialt, miljømæssigt og økono-
misk. Her skal de tre organisationers 
stærke sociale ansvar og fokus på 
vækstlagsunderstøttelse mærkes, 
omsorgen for miljøet konkretiseres og 
den bæredygtig adfærd fremmes (se 
afsnit 3.4 Bæredygtighed for yder-
ligere beskrivelser og krav til bære-
dygtighed).

Derfor stilles der krav om, at byggeriet 
kan opnå en DGNB-certificering på 
minimum sølv-niveau (se afsnit 3.4.2 
DGNB-certificering).

Dog skal byggeriet særligt betone den 
sociale ansvarlighed og understøttelse 
af vækstlag, da dette er et kerneom-
råde for både Roskilde Festival-grup-
pen, Råstof Roskilde og Aaben Dans. 
Arbejdet med vækstlagsunderstøttelse 
er på engang indbygget i de tre organ-
isationers formål og i projektets vision 
om at styrke de tre organisationers 
samarbejde på tværs. 

Herudover skal det nye hus åbne sig 
op og understøtte udvikling af vækst-
lag udenfor Festival-gruppen, Råstof 
Roskilde og Aaben Dans.

Fleksibilitet og robusthed
Som det fremgår af ovenstående 
punkter, er endnu et fællestræk for 
de tre organisationer forandringer, og 
dermed et behov for både fleksibilitet 
og robusthed i de fysiske rammer. 
Organisationerne har en karakter og 
et virke der gør, at de varierer både 
i størrelse og sammensætning over 
året. Særligt hos Roskilde Festival-
gruppen stiger antallet af frivillige, der 
bruger huset, kraftigt frem mod festi-
valen. Ligeledes varierer størrelsen på 
holdet omkring Aaben Dans’ forestill-
inger fra gang til gang.

Herudover samler både Roskilde 
Festival-gruppen, Råstof Roskilde og 
Aaben Dans store grupper af brugere, 
teatergæster og frivillige til forskel-
lige møder, events og forestillinger. 
Alt dette skaber et stort behov for en 
fleksibel, rå og robust ramme, der 
tåler stort slid fra skiftende aktiviteter 
og brugere. 

Endelig vil en rå og robust ramme 
understøtte Roskilde Festival-gruppens 
ønske om, at det nye hus skal afspe-
jle den stemning og det udtryk, der 
karakteriserer begivenheden Roskilde 
Festival.   
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1.4  
Bygherreorganisation

Byggesagens parter 
Informationer om de kontraktuelle 
parter kan findes i konkurrence-
betingelserne, og vil fremgå af den 
endeligt udfyldte totalentreprise-
kontrakt. Bygherreorganisation er 
overordnet beskrevet i det følgende 
afsnit. 

Bygherreorganisation
Projektet har to bygherrer: Roskilde 
Festival-gruppen og Roskilde 
Kommune, der gennem en 
samarbejdsaftale fremstår som én 
administrativ bygherre og i 
udbudsmaterialet benævnes som 
“bygherren”.

Der er fastlagt en fordelingsnøgle 
mellem de to parter vedrørende den 
samlede anlægsramme og de to parter 
hæfter gensidigt for hinanden overfor 
totalentreprenøren. 

Bygherre organiserer sig således at 
der sikres en projektorganisation, der 
er simpel, smidig og agil i forhold til 
samarbejdet med den kommende 
totalentreprenør. Bygherres projekt-
organisation består af en projekt-
ledelse, der varetager den daglige 
koordinering med entreprenøren og 
en projektejergruppe, der mødes efter 
behov og kan bistå og afklare beslut-
ninger vedrørende overordnede 
kontraktuelle forhold, samt over-
ordnede forhold vedrørende tid og 
økonomi. Projektledelsen varetager al 
kontakt med totalentreprenøren.

I bygherreorganisationen er der nedsat 
et byggeudvalg med repræsentanter 
for brugerne, som involveres løbende 
for at sikre projektets forankring hos 
brugerne. 

I forbindelse med udarbejdelsen af 
projektet, har der været nedsat en 
brugerprojektgruppe med 
aktører fra Roskilde Festival-gruppen, 
Råstof Roskilde og Aaben Dans samt 
repræsentanter fra Roskilde Kommune, 
og faglige rådgivere. 

Brugerne har gennem brugerprojekt-
gruppes arbejde været med til at 
kvalificere de indholdsmæssige 
rammer i det kommende byggeri. 
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1.5  
Opgaveformulering

Opgaven omfatter projektering og 
opførelse af nye arbejdsmiljøer, 
fællesarealer samt lager/garage til 
Roskilde Festival-gruppen, en ny hal til 
øvelokaler og lagerfaciliteter til Råstof 
Roskilde samt nye supportfunktioner til 
Aaben Dans’ teateraktiviteter. Herud-
over omfatter opgaven også en mindre 
nedrivningsopgave af eksisterende 
funktioner på entrepriseområdet.

Et helt centralt element i opgaven er at 
skabe ét samlet og velfungerende hus 
på tværs af de tre organisa-
tioners funktioner og brugere, samt at 
etablere en naturlig overgang mellem 
eksisterende byggeri og nybyggeri. 

Diagrammet viser hvilke hovedfunktioner det nye 
fælles hus skal indeholde, samt krav til nærheder og 
forbindelser funktionerne i mellem. 
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Nybyggeri
Der er programmeret et samlet net-
toareal på ca. 2262 m2 nybyggeri 
fordelt på følgende hovedfunktioner: 

Roskilde Festival-gruppen: 
• Hovedindgang og vindfang
• Festivalhallen
• Centrale møderum
• Buffet- og afrydningsareal
• Anretterkøkken 
• Arbejdsmiljøer
• Lagerfaciliteter

Råstof Roskilde (Bygherre: Roskilde 
Kommune):
• Råstof Roskilde hallen
• Tre nye øvelokaler ((pavilloner) se 
nedenfor under Eksisterende byggeri)
• Lager og værksted

Aaben Dans (Bygherre: Roskilde Kom-
mune): 
• Omklædningsfaciliteter
• Lager, Aaben Dans
• Tekniklager med finværksted

Gennem enkelte tiltag/ombygninger, 
skal det være muligt at opdele Roskil-
de Kommunes og Roskilde Festival-
gruppens funktioner i det tilfælde, at 
én af parterne ønsker at sælge deres 
del af byggeriet. 

Byggeriet opdeles i to ejerlejligheder, 
og der tinglyses brugsret til udearealer 
og adgang gennem de fællesarealer, 
som Roskilde Festival-gruppen ejer. 

Nærmere beskrivelse af dette fremgår 
af Byggeprogrammet.   
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Eksisterende byggeri 
På entrepriseområdet er Aabens Dans’ 
fraflyttede administrationspavillon 
placeret, samt bygninger med følgende 
funktioner:
• Foyer 
• Aaben Dans nye 
 administrationsområde
• Dansestudie
• Prøvesal
• Lager
• Værksted
• Publikumstoiletter
• Omklædningsrum
• Teknikrum/ventilation
• Trappeskakt

Ud af disse skal følgende funktioner 
nedrives: eksisterende lager, værksted 
og trappeskakt (i alt ca. 90 m2). 

Råstof Roskildes 15 eksisterende 
øvelokalepavilloner skal integreres 
i det nye byggeri sammen med tre 
nybyggede øvelokaler. De eksister-
ende øvelokalepavilloner flyttes fra en 
nærliggende matrikel. Tre af disse skal 
placeres udenfor, men i direkte tilknyt-
ning til Råstof Roskildes hal. De rest-
erende øvelokalepavilloner skal så vidt 
muligt placeres inde i Råstof Roskilde 
hallen. 

Hvis det skønnes hensigtsmæssigt, er 
der mulighed for at genbruge Aaben 
Dans’ fraflyttede administrationspavil-
lon, der består af i alt fem pavilloner 
(ca. 172 m2) (se bilag 2.4.1 – Aaben 
Dans’ fraflyttet administrationspavil-
lon). Tre pavillonmoduler kan ombyg-
ges til øvelokaler til Råstof Roskilde 
og de resterende kan genbruges til 
byggepladsskur. Administrationspavil-
lonen fjernes af bygherre, hvis ikke 
den genbruges af totalentreprenøren.

Endelig skal to eksisterende lager-
containere (20 fod) flyttes indenfor 
matriklen.

Ovenstående opgaveelementer er 
nærmere beskrevet i Byggeprogram-
met.

Placering af entrepriseområde
Entrepriseområdet er placeret på Musi-
con, en ny kreativ bydel i Roskilde, be-
liggende på et areal, der tidligere rum-
mede en betonvarefabrik. Et vigtigt 
element i opgaven er derfor også at 
skabe et hus, der forholder sig til sin 
kontekst, som åbner sig op mod de 
omkringliggende bebyggelser/pladser 
og skaber forbindelser til Søjlepladsen, 
Den Røde Løber, Rabalderstræde og 
Hal 9 (se afsnit 4 Placering og Kon-
tekst). 

Udearealer skal generelt gøres til en 
fælles platform for sociale og tværkun-
stneriske aktiviteter for de tre aktører.

Krav og ønsker
Konkurrenceprogrammet og byggepro-
grammet redegør samlet for samtlige 
krav og ønsker til den konkrete opgave 
løsning. 

I tillæg hertil er der oprettet et su-
marisk rumprogram der redegør for 
estimerede nettoarealer for rum/funk-
tioner.
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2 
HUSETS BRUGERE

2.1 
Roskilde 
Festival-gruppen

Roskilde Festival-gruppen er en almen-
nyttig virksomhed, hvis overordnede 
formål er at støtte humanitært, andet 
velgørende, almennyttigt og kulturelt 
arbejde med særligt fokus på børn og 
unge. Roskilde Festival-gruppen består 
af:

Foreningen Roskilde Festival der arran-
gerer begivenheden Roskilde Festival 
med det formål at generere midler til 
Roskilde Festival-gruppens velgørende 
formål. I dag skaber 130.000 delt-
agere, optrædende og frivillige hvert 
år Roskilde Festival - en uge fyldt med 
musik, kunst, kultur og socialt 
engagement. 

Fonden Roskilde Festival der sætter 
gruppens kompetencer og viden i spil 
året rundt bl.a. i form af rådgivning og 
projektledelse inden for oplevelsesde-

sign, eventsikkerhed og logistik. 
RF Experience er en del af Fonden 
Roskilde Festival og har til huse på Vor 
Frue Hovedgade. Lokalerne forbliver 
som lagerfaciliteter til deres udstyr.

Roskilde Kulturservice A/S Leverer per-
sonale til Roskilde Festival-gruppens 
projekter.

Det nye fælles hus skal danne ramme 
om Roskilde Festival-gruppens mange 
forskellige brugere og aktører:

De frivillige 
Frivillighed spiller en helt central rolle 
i Roskilde Festival-gruppen. Over 
30.000 frivillige er hvert år sammen 
om at skabe én af verdens største 
midlertidige byer, festivalbyen i Roskil-
de, med over 130.000 indbyggere. 
Det stærke frivillige engagement er 
Roskilde Festival-gruppens DNA. Et 
unikt særkende skabt af mange årtiers 
udvikling af Roskilde Festival.

De frivilliges engagement strækker sig 
fra hundreder af timer året rundt som 
projektledere og ledere af funktion-
sområder, til 32 timers-tjanser i salgs-
boderne og ved adgangsportene under 



13

selve festivalen. 
Uden det frivillige engagement ville der 
ikke være nogen Roskilde Festival. 

Det er derfor afgørende, at det nye 
hus bliver et hus for frivillige. Et sted 
der understøtter deres engagement 
og behov, og som er tilgængeligt 
24-7. Huset skal afspejle, at Roskilde 
Festival-gruppen er en frivillig organi-
sationen. 

De ansatte
Ud fra principperne ”Inkluderende fæl-
lesskaber med plads til alle” og ”Alle 
bidrager til social værdi” (se afsnit 3.4 
Bæredygtighed), arbejder Roskilde 
Festival-gruppen på, at bidrage til et 
rummeligt arbejdsmarked.  

Festival-gruppen består derfor af en 
lang række medarbejdere med vidt 

forskellige fagligheder, opgaver, baggr-
und og forudsætninger. 

Samarbejdspartnere
Roskilde Festival-gruppen har en lang 
række forskellige samarbejdspart-
enere – fra store globale virksomheder 
og NGO’er, til lokale virksomheder 
og foreninger.Samarbejdspartnere, 
der alle vil have deres gang i det nye 
fælles hus. 

Festivaldeltagere
Hvert år under Roskilde Festival, om-
dannes Festival-gruppens fysiske ram-
mer til infocenter for de mange tusinde 
festivaldeltagere og frivillige. 
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2.2
Råstof Roskilde

Råstof Roskilde er en forening, hvis 
hovedformål er at formidle øvelokale-
faciliteter, samt at arbejde for bedre 
forhold for kommunens rytmiske 
musikere. 

Råstof Roskilde udlejer højt special-
iserede øvelokaler til foreningens 
medlemmer. Foreningen råder i dag 
over 15 øvelokaler. Herudover ejer 
Råstof Roskilde musikgrej så som 
instrumenter, forstærkere, DJ-pulte, 
større lydanlæg til koncerter, samt 
sang-anlæg til mindre musiske ar-
rangementer eller til øvelokalet. 

Råstof Roskilde driver også spillestedet 
Paramount. Spillestedet er dog ikke en 
del af nærværende projekt. 

Øvelokalebrugerne
Råstof Roskildes øvelokalebrugere er 
en stor blanding af mennesker med 
interesse for rytmisk musik. Øveloka-
lebrugene anvender faciliteterne hele 
året rundt.

Øvelokalerne bruges både som det 
sted, hvor bands kan øve sammen, og 
hvor den enkelte musiker kan fordybe 
sig alene. Herudover afholder forenin-
gen en række medlemsarrangementer, 
hvor øvelokalebrugerne mødes på 
tværs, til både faglige og sociale ar-
rangementer så som workshops og 
koncerter.

Projektmedarbejdere og frivillige
Periodevis vil der være ansat projek-
tmedarbejder til at varetage forenin-
gens aktiviteter og arrangementer. I 
disse sammenhænge vil frivillige des-
uden spille en afgørende rolle.  
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Aaben Dans er et egnsteater i Roskil-
de, der arbejder med dansen og krop-
pen som udtryksform. 

Teateret er lokalt forankret i Roskilde 
og har samtidig et stort internationalt 
netværk. Aaben Dans skaber to nye 
forestillinger hvert år, hvoraf mindst én 
er for børn og unge.  

En vigtig del af teaterets arbejde er at 
bygge bro mellem teatrets kerneak-
tiviteter og det omkringliggende sam-
fund. Her bruger teateret redskaber 
fra de kreative processer i forskellige 
læringsmæssige sammenhænge. 

Herudover tilbyder Aaben Dans dan-
seundervisning til alle aldersgrupper i 
teaterets egne lokaler. Endelig afholder 
teateret hvert andet år festivalen 
”SWOP” – en international dansefesti-
val for børn og unge.

Det nye fælles hus skal derfor danne 
ramme om følgende brugere og ak-
tører:

2.3
Aaben dans

Medarbejdere
Aaben Dans har en fast medarbejder-
stab på ni årsværk fordelt indenfor en 
række forskellige fagligheder og roller 
så som ledelse, dansere, instruktør, 
produktionsleder, tekniker, projekt-
koordinator osv. 

Kunstnerisk team
Ved hver forestilling udvides den faste 
medarbejderstab med et nyt kunst-
nerisk team. Teamet er ofte udgjort af 
internationale gæstekunstnere eller af 
kunstnere og medarbejdere fra andre 
danske teatre i forbindelse med sam-
produktioner.

I perioder op til og under forestillinger 
er det kunstneriske team en integreret 
del af teaterets hverdag. Teamet vil i 
disse perioder derfor også gøre brug af 
både Aaben Dans og husets forskellige 
fællesfaciliteter.
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Teatergæster 
Aaben Dans skaber danseforestill-
inger for mennesker i alle aldre, dog 
med et særligt fokus på børn og unge. 
Teatergæsterne vil derfor spænde fra 
vuggestuebørn, til skoleklasser og æl-
dre borgere fra dagcentre – og alt ind 
imellem. Alle disse gæster skal føle sig 
velkomne i det nye hus.

Skoler og institutioner
Aaben Dans samarbejder ofte med 
børneinstitutioner, folkeskoler og spe-
cialskoler, ungdomsuddannelser samt 
dagcentre. Her bringes redskaber fra 
de kreative processer i spil i forskellige 
læringsmæssige sammenhænge. Sa-
marbejdet med disse foregår både ude 
i de forskellige institutioner og i Aaben 
Dans’ egne rammer.

Deltagere på dansehold
Danseundervisning for amatørdansere 
er for både børn og voksne. Delt-
agerne undervises af professionelle 
dansere og undervisere i Aaben Dans’ 
nuværende teatersal (prøvesal).
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3 
OVERORDNEDE INTENTIONER

3.1  
Arkitektur 
Det nye fælles hus skal forløse poten-
tialet i fællesskabet mellem Roskilde 
Festival Gruppen, Råstof Roskilde og 
Aaben Dans – og i samspillet mellem 
forskellige kunstarter. Samtidig skal 
byggeriet fungere som et frirum med 
plads til eksperimenter og vækstlag.

Bygningen skal derfor udføres som en 
smidig og fleksibel ramme, der ind-
drager og forholder sig til sin omver-
den, og som let kan tilpasses varier-
ende aktiviteter og brugere. 

Store dele af byggeriet vil huse midler-
tidige funktioner, hvorfor byggeriet 
skal tænkes som en ramme, der kan 
imødekomme store forandringer i bru-
gen over året. Prioriteringer i byggeriet 
skal imødekomme midlertidighed i de 
områder, hvor dette er relevant.

Byggeriet skal vise nye veje og alter-
native løsninger ud fra en helhedsori-
enteret forståelse af bæredygtighed. 
En forståelse, der både favner klima, 
natur, socialt ansvar, kunst og kultur 
(se afsnit 3.4 Bæredygtighed). 

Byggeriet skal på en gang være et 
hus i øjenhøjde med dets mange for-
skellige brugere, og et arkitektonisk 
ambitiøst byggeri, der afspejler og 
tillægger området karakter. Et byggeri, 
der kan fungere som et funktionelt 
og æstetisk anker i bydelen, uden at 
fremstå prangende. Et byggeri, hvis 
indre væsen udtrykkes i dets ydre 
karakter. Her skal den menneskelige 
skala, relationer og husets funktioner 
være udgangspunktet for arkitekturen. 

Både i form og udtryk skal arkitekturen 
synliggøre de aktiviteter, der foregår i 
huset. Byggeriets fællesområder skal 
åbne sig op, forbinde sig til bydelen og 
invitere til ophold og samvær. 

Udearealer skal udføres med samme 
respekt for området og projektets 
vision som byggeriet. I den daglige 
brug og i oplevelsen af byggeriet, skal 
arkitekturen skabe en tæt relation 
mellem ude og inde, imellem bygnin-
gen og bydelen. Det er et ønske, at 
der er adgang til udearealer fra etager 
via trapper, tagterrasse eller lignende.

Husets overordnede arkitektoniske 
greb skal konkretisere ovenstående og 
afspejle projektets fem fokuspunkter 
(se afsnit 1.3 Fokuspunkter).
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horisontalt mellem funktioner, ver-
tikalt på tværs af etager og mellem 
ude og inde. Trapper og gangarealer 
skal ikke gemmes væk i lukkede trap-
pekerner og gangforløb. I stedet skal 
disse åbnes op og gøres til attraktive 
områder, der inviterer til ophold og 
bidrager til livet i huset. 

Åbenheden i byggeriets arkitektur og 
funktioner skal balanceres, så det er 
muligt at veksle mellem aktive om-
råder og mere indadvendte funktioner 
med plads til ro og fordybelse. 

Husets disponering skal gøre det 
muligt at samle store grupper af 
mennesker i forbindelse med events, 
møder og teaterforestillinger, uden at 
huset fremstår tom i hverdagen. Multi-
funktionalitet, sambrug, fleksibilitet og 
midlertidighed er der derfor nøgleord.

Endelig skal disponeringen understøtte 
en klar og overskuelig wayfinding i 
bygningen. Som bruger og besøgende 
skal man let kunne danne sig et overb-
lik over bygningen og dens funktioner. 

3.2 
Disponering
Bygningens overordnede disponering 
skal sikre, at byggeriet opleves som et 
samlet hus. Desuden skal der skabes 
en naturlig forbindelse mellem eksis-
terende byggeri og nybyggeri – både i 
relation til flow og funktioner (se afsnit 
1.5 Opgaveformulering). Dog skal 
disponeringen give mulighed for, at 
Roskilde Festival-gruppen og Roskilde 
Kommunes funktioner kan opdeles i 
det tilfælde, at én af parterne ønsker 
at sælge deres del af byggeriet

Byggeriet skal disponeres, så ekstro-
verte funktioner med stor intensitet 
og mange forskellige brugere plac-
eres centralt og nær hovedindgangen. 
Herfra skal brugere og besøgende 
naturligt ledes ud i husets mere decen-
trale og introverte funktioner.  

I disponeringen skal der skabes fly-
dende overgange mellem husets 
forskellige funktioner. De tre organisa-
tioners egne områder skal ikke opleves 
som aflukkede, men skal bindes sam-
men med husets fællesarealer og 
centrale funktioner. Dog skal der være 
mulighed for, at både Roskilde Festival-
gruppen, Råstof Roskilde og Aaben 
Dans i perioder kan skabe en mere 
afgrænset ramme om deres egne bru-
gere og aktører. 

Samtidig skal disponeringen medvirke 
til at skabe et godt akustisk miljø, 
i et hus fyldt med musik og kreativ 
udfoldelse. Her skal der være særligt 
opmærksomhed på at undgå støjgener 
mellem husets forskellige funktioner.

Disponering skal understøtte oplev-
else af åbenhed og nærhed - både 
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3.3  
Materialer
Valg og brug af materialer skal in-
dtænkes i bygningens overordnede 
arkitektoniske greb og æstetik, samt 
understøtte projektets fem fokuspunk-
ter. 

I udvikling af bydelen er områdets in-
dustrielle historie og rå karakter bibe-
holdt. Dette ses eksempelvis i genanv-
endelsen af flere industribygninger og 
andre rustikke spor fra produktionen, 
som er integreret i bydelens byrum. 

Det er ønsket, at valg af materialer på 
engang forholder sig til det rå, robuste 
og industrielle, og samtidig skaber et 
modspil til denne karakter – både i 
byggeriets ydre og i det indre. I valg af 
materialer skal der således skabes en 
balancegang mellem det varme, san-
selig, grønne og organiske på den ene 
side, og det mere robuste og indus-
trielle på den anden. 

Husets funktioner og områder skal 
kunne tåle konstant skiftende aktiv-
iteter samt et stort slid fra mange 
forskellige brugere. 

Generelt skal der tilstræbes et højt 
kvalitetsniveau blandt andet defineret 
som materialer der:

• er stemningsskabende, og som  
 giver brugerne varierede og  
 sanselige oplevelser

• patinerer smukt

• er gedigne med stor slidstyrke  
 og lang levetid

• er rengøringsvenlige og egnede  
 i forhold til funktionen

• har positiv indflydelse på 
 indeklima og akustik 

• medvirker til at optimere driften  
 og den løbende 
 vedligeholdelsesindsats

Vedr. genanvendelse af materialer og 
bæredygtighed se afsnit 3.4.2 DGNB-
certificering.
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3.4  
Bæredygtighed
Som beskrevet i afsnit 1.3 Fokus-
punkter, skal det nye hus være bære-
dygtigt i ordets bredeste forstand. 
Derfor stilles der krav om, at byggeriet 
kan opnå en DGNB-certificering på 
minimum sølv-niveau (se afsnit 3.4.2 
DGNB-certificering). 

For Roskilde Festival-gruppen er bære-
dygtighed dog meget mere end en 
certificering. Det er et gennemgående 
princip for alle gruppens aktiviteter 
og initiativer. Hos Roskilde Festival-
gruppen kombineres ambitionen om at 
reducere negativ miljøpåvirkning med 
et overordnet fokus på social ansvar-
lighed og vækstlag. 

Denne kobling ses eksempelvis i de 
mange konkrete, bæredygtighedsori-
enterede projekter som udvikles i og 
præsenteres på selve festivalen. Her er 
bæredygtigt materialebrug, bevidsthed 
om energi- og vandforbrug, affald-
shåndtering, m.v. centralt. Det nye hus 
skal afspejle disse prioriteringer. 

Koblingen ses desuden i festivalens 
grundlæggende princip om at skabe og 
understøtte inkluderende fællesskaber, 
hvor alles bidrag har værdi. 

Det nye hus skal – ligesom selve fes-
tivalen – repræsentere en platform for 
inspiration og viden: her skal frem-
tidens bæredygtige løsninger under-
støttes og kobles med en stærk social 
bevidsthed. Produktion skal ske under 
sikre, trygge og værdige forhold.

Roskilde Festival-gruppens samlede 
strategi for både social- og miljømæs-
sigbæredygtighed kan læses i ”Strategi 
for bæredygtighed 2016-2019” (se 
bilag 4.1).

3.4.1 Vækstlagsunderstøttelse
Vækstlag handler om mennekser, om 
at skabe og sikre muligheder for nyt 
talent og om at give unge en stemme.
Som en del af den sociale bære-
dygtighed er arbejdet med vækstlag-
sunderstøttelse et kerneområde for 
husets tre organisationer. 
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For Roskilde Festival-gruppen er 
arbejdet med vækstlag både form 
(ramme, organisering og måde at 
tænke på) og indhold (konkrete pro-
jekter), og dermed en central del af 
organisationens DNA. Dette afspejles i 
festivalens mange projekter og initia-
tiver, som repræsenterer kunstneriske, 
kulturelle og sociale vækstlag, og hvor 
frivillige, kunstnere og forskere mødes 
– både før, under og efter selve festi-
valen. 

For Råstof Roskilde er det vækstlag-
sunderstøttende arbejde forankret i 
organisationens formål og aktiviteter, 
nemlig at formidle øvelokalefaciliteter 
og at arbejde for bedre forhold for 
kommunens rytmiske musikere. 

For Aaben Dans ses arbejdet med 
vækstlagsunderstøttelse i en række 
af teaterets aktiviteter. Eksempelvis i 
projektet START, der understøtter unge 
i at arbejde scenekunstnerisk med 
dans og performance, eller i SWOP, 
en international dansefestival for børn 
og unge. Herudover fungerer Aaben 
Dans jævnligt som recidencie for unge 
koreografer, lige som teateret støtter 
op om unge koreograftalenter, der har 
brug for prøvetid. 

Arbejdet med vækstlagsunderstøttelse 
indgår i visionen om at skabe ét fælles 
hus, som både skal styrke samarbejde 
og samvær på tværs af de tre organi-
sationer, og som skal involvere iværk-
sættere og kulturelle vækstmiljøers 
udvikling udenfor de tre organisa-
tioner. Det skal være et generøst hus, 
der giver adgang til netværk, viden og 
synlighed. 

Det er et ønske, at de tre organisation-
ers arbejde med vækstlag 

konkretiseres i det byggede projekt - 
både som platform for udviklingen af 
projektet og samarbejder herom, samt 
som udstillingsvindue hvor tiltag kan 
præsenteres, diskuteres og videreud-
vikles, til inspiration for andre. 

3.4.2	 DGNB-certificering
Det er af afgørende betydning, at 
bæredygtigheden ikke blot er en god 
intention, men munder ud i et hus, der 
imødekommer brugernes høje ambi-
tionsniveau på bæredygtighedsområ-
det.

Det medfører, at der stilles specifikke 
krav til en række bæredygtighedspara-
metre i projektet. Disse krav er dels 
sammenfattet i projektets generelle 
bæredygtighedsintentioner (se afs-
nit 3.4 Bæredygtighed), dels under 
de teknisk/funktionelle krav, der er 
formuleret i Byggeprogrammet, og 
dels i kravet til opfyldelse af en bære-
dygtighedscertificering.

Bæredygtighedsintentionerne er for-
muleret på baggrund af projektets 
specielle funktionalitet og brugersam-
mensætning.

For at sikre en ensartet behandling af 
bæredygtighedskravene stilles der krav 
om DGNB-certificering af projektet. 
Gennem anvendelsen af DGNB fast-
holdes bæredygtighedsintentionerne 
igennem hele projektforløbet og i det 
faktiske resultat, gennem målinger og 
dokumentation. 

Bæredygtighedsordningen DGNB ad-
ministreres af Green Building Council 
(GBC) i Danmark. Ordningen omfatter 
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et bredt udsnit af krav til målbar bære-
dygtighed gennem en række kriterier. 

Disse kriterier er opdelt i tre hovedkat-
egorier:

• Den miljømæssige bære-
dygtighed, der omfatter parametre 
som energieffektivitet, ressourcefor-
brug, brug af fornyelige ressourcer, 
evnen til at minimere miljø- og kli-
mapåvirkninger, globale som lokale, 
samt reduktion i påvirkningen af biodi-
versitet.

• Den økonomiske bære-
dygtighed, der har fokus på bygnin-
gens værdioptimering på driftssiden 
og som omfatter bl.a. byggeprojektets 
evne til at minimere driftsomkostnin-
ger, muligheden for højere udlejning-
spriser, bedre mulighed for udlejning, 
forøget produktivitet hos brugeren af 
bygningen og værdistabilitet 

• Den sociale bæredygtighed der 
har at gøre med bygningens værdit-
ilførsel på brugersiden, herunder 
brugertilfredshed og velvære, bedre 
indeklima, øget fleksibilitet, tilgænge-
lighed for alle samt tryghed og sikker-
hed.

Der er dermed tale om en holistisk 
tilgang til bæredygtighed, der sikrer 
brugerne høj kvalitet. 

Nærværende projekt skal som mini-
mum kunne opnå DGNB sølv, hvilket 
betyder, at den samlede DGNB op-
fyldelsesgrad skal være minimum 50 
%. Ved en opfyldelse på 50 % kan 
der foretages en prioritering af, hvilke 
kriterier man ønsker en højere score i 
end andre. Denne prioritering ligger i 
overvejende grad indenfor totalentre-

prenørens metodefrihed, dog tillægges 
nedenstående bæredygtighedstiltag 
særlig værdi.

Dog vil et løft af projektet fra DGNB 
sølv til højere niveau blvie vægtet 
posotivt. Det er totalentreprenørens 
ansvar at sandsynliggøre opnåelsen af 
DGNB-niveauerne, gennem beskrivelse 
af bæredygtighedstiltag i tilbuddet. 

Særlige fokuspunkter i 
DGNB-certificering
Bæredygtighedstiltag med særlig fokus 
er elementer, der er prioriteret af de 
tre organisationer samt af Roskilde 
Kommune. 

Tiltag der prioriteres er:
• Indeklima, hvor luftkvalitet og  
 adgang til dagslys vægtes   
 (SOC1.2 og 1.4)
• Bygningsakustik, hvor trans  
 missionsakustik og lydtætte  
 øvelokaler vægtes (TEC 1.2)
• Anvendelse af genbrugsmate 
 rialer, hvor det vægtes, at gen 
 brugsmaterialerne er indtænkt, 
 ikke blot i form af direkte gen 
 brug, men også gennem et   
 bevidst materialevalg, der af 
 spejles i en høj genanven  
 delsesprofil i livscyklusanalys 
 en, samt ved konsekvent anv 
 endelse af byggeteknikker, der  
 tillader fremtidig let adskillelse  
 af bygningsdele med genanven 
 delse for øje (ENV 1.1 og 2.1) 
• Genanvendelse af regnvand i  
 videst mulig omfang hvor det  
 vægtes, at opsamlet regnvand  
 fra tagflader som minimum kan  
 dække 50 % af byggeriets   
 behov for vand til toiletskyl,  
 tøjvask og havevanding 
 (ENV 2.2). 
Ovenstående vægtning skal ses i for-
længelse af de DGNB krav, der er in-
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denfor de tilsvarende områder og som 
således skal opfattes som et udtryk for 
brugernes ønske om et særligt fokus 
og krav til synlighed af disse bære-
dygtighedstiltag. 

3.4.3 Musicons grønne strategier 
for byudviklingen
Byudviklingen på Musicon er baseret 
på en række bæredygtige principper 
omhandlende bevaring af historiske 
spor, håndtering af affald, overfladisk 
afledning af regnvand, trafikkultur 
og fordrende rammer for brugerdelt-
agelse- og fællesskaber. Principperne 
er fastlagt i strategier og bliver i takt 
med realiseringen af bydelen omsat til 
praksis. 

For at genanvende materialer og gøre 
lokalhistorien til en integreret og synlig 
del af bydelen, bevares dele af byg-
ninger, belægninger og spor fra den 
tidligere betonvarefabrik. 

På Musicon skal håndteringen af affald 
ikke gemmes væk som en uønsket del 
af byen - men i stedet være en synlig 
aktivitet, der sætter fokus på affaldet 
som en ressource, og understøtter 
genanvendelse. 

Alle bebyggelser skal indrettes med 
åbne render og kanaler til at aflede 
regnvandet til den nærliggende park, 
Rabalder Parken, så vandet bliver gjort 
til et synligt og rekreativt element i 
byrummene.

Musicons centrale beliggenhed i Roskil-
de skal understøtte at cykler, bus og 
tog oftest vælges som transportmidler. 
Derfor vil hovedparten af parkeringen 
samles i parkeringshuse i bydelens 
yderkant, mens byrum og gader ud-
formes, så det er nemt for bløde trafi-
kanter at komme omkring i bydelen. 

Delebiler forventes at blive en vigtig 
del af trafikkulturen, der delvist erstat-
ter behovet for egen bil.

Roskilde Kommune arbejder på at 
sikre en mangfoldig beboersammen-
sætning på Musicon gennem diversitet 
i boligudbuddet, der i dag omfatter 
200 ungdomsboliger og 35 rækkehuse. 
Yderligere 550 boliger er på vej de 
kommende tre år, fordelt på lejligheder 
og rækkehuse som hhv. almene, lejer- 
og ejerboliger.  Samtidigt vil der blive 
opført et flerbrugererhvervshus på 
5.000 etagemeter.

Credit: Baes Foto
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4
PLACERING OG KONTEKST

4.1  
Bydelen Musicon

Entrepriseområdets beliggenhed på 
Musicon giver det nye fælles hus en 
central placering midt i Roskildes 
sydby mellem bymidten og Festival-/
Dyrskuepladsen. Omdannelsen af Mu-
sicon fra betonvarefabrik til en ny og 
kreativ bydel med 1.000 boliger, 1.000 
arbejdspladser og mange kulturtilbud 
startede for alvor i 2008. 

Der er nu mange aktiviteter i området 
som følge af bydelens hastigt vok-
sende antal aktører. Musicon rummer 
bl.a. omkring 40 virksomheder, kun-
stnerværksteder, skatehal, Danmarks 
Rockmuseum ’Ragnarock’, øvelokaler, 
egnsteater, kulturtorvet Søjlepladsen 
og den prisbelønnede Rabalder Parken. 

Der gennemføres mange arrangement-
er i bydelen f.eks. koncerter, dansefor-
estillinger, børneteater, kunstudstill-
inger, skatekonkurrencer, markeder 
m.m. samt den årlige bydelsfest ’Ra-
balder’. 

Udover besøgende til Ragnarock har 
bydelen en årlig publikumsgennem-
strømning på ca. 55.000 personer. 

Bydelen vokser konstant, og nye pro-
jekter er på vej. Seneste projekt er 
Roskilde Festival Højskole med til-
hørende elev- og lærerboliger, der blev 
indviet i februar 2019.

I nærværende afsnit introduceres den 
særlige kontekst byggeriet skal plac-
eres i, nemlig bydelen Musicon. En 
kontekst der har stor betydning for 
projektet, både i forhold til byggeriets 
karakter, orientering og udeområder. 

Generelt skal det nye fælles hus 
bidrage til udviklingen af en kreativ, 
bæredygtig og pulserende bydel. Huset 
skal således bidrage til området, åbne 
sig op mod og forbinde sig til de om-
kringliggende bebyggelser og byrum, 
herunder Rabalderstræde, Søjleplad-
sen og Den Røde Løber. 

Der er vigtigt, at beboere i nabobe-
byggelser ikke oplever, at det nye 
fælles huse ”vender ryggen” til dem og 
deres friarealer. Huset skal i samspil 
med bydelen opleves som et pulser-
ende samlingspunkt i integration med 
områdets beboere, brugere og aktører.
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4
PLACERING OG KONTEKST

4.2  
Kvarteret Bifaldet

Kvarteret Bifaldet ligger vest for byde-
lens hovedgade, Rabalderstræde, og 
nord for vejen Lydmuren. En ny vej, 
Bifaldet, er under anlæggelse på langs 
af kvarteret og vil give vejadgang 
til bebyggelserne fra vest. Bifaldet 
vil bidrage til Musicons blandede og 
levende bymiljø ved at rumme både 
boliger, kultur og erhverv herunder 
udadvendte aktiviteter i stueetager 
langs Rabalderstræde. 

Entrepriseområdet udgør den sydligste 
del af kvarteret med stor eksponer-
ing mod Lydmuren, Søjlepladsen og 
Den Røde Løber, der tilsammen udgør 
et stort, åbent byrum udformet til at 
rumme både små og store udendørs 
kulturarrangementer. 

Visionen for kvarteret Bifaldet er at 
skabe en tæt bebyggelse med en 
gennemtrængelig struktur, man kan gå 
rundt i, og som kan danne kontrast til 
den store skala i bygninger og byrum 
omkring Ragnarock. 

De nærmeste omgivelser til entre-
priseområdet består af:

Omgivende byrum
• Søjlepladsen, der er indrettet 
som et stort fleksibelt byrum med en 
robust belægning og markante be-
tonsøjler fra den tidligere industri i 
området. Pladsen er indrettet med 
gøglerstik, styrbar belysning, program-
mérbare vandtåger i belægningen, 
tilhørende flytbare plinte samt en gre-
jbank, der kan indrettes som bar eller 
billetsalg og som rummer supplerende 
udstyr, der kan anvendes i forbindelse 
med arrangementer.

• Vejen Lydmuren kan under 
events inddrages som en udvidelse af 
Søjlepladsens areal. Vejen er anlagt 
som en smal vej med langsgående 
parkering indrammet af betonplinte 
samt en frodig grøft, der for at skabe 
adgang til entrepriseområdet, skal 
krydses af broer i form af bukkede 
cortenstålsplader. Langs grøften er der 
plantet tre trægrupper af pil for at ska-
be en grøn karakter til vejen. Trægrup-
perne overlapper med entrepriseom-
rådet. Trægrupperne kan omplaceres 
for at sikre fleksible rammer omkring 
byggeriet. 

• Vejen Bifaldet anlægges som en 
9 m bred vej med patchwork-belægn-
ing af storformat fliser, og langsgående 
parkering på græsarmering samt as-
falt. Der etableres vigepladser til brug 
ved modkørende større køretøjer. 
(se bilag 2.7.1 - Belægningsplan Bifal-
det)

• Rabalderstræde fungerer både 
som færdselsareal til cykling, gang 
og langsom kørsel, og som en regn-
vandsrende med vandet løbende på 
vejens overflade og opstuvende mod 
den vestlige høje vejkant. Ved Aaben 
Dans’ bygning krydses gaden af et 
offentligt byrum anlagt med patch-
work af belægningssten og indrettet 
til ophold og improviseret leg på det 
store, bølgede betontæppe. (Se bilag 
2.7.2 - Rabalderstræde plads_kote-
belægningsplan)
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• Boligbebyggelsen ’Bifaldet’ 
(nord for entrepriseområdet) består af 
ca. 65 ejerlejligheder fordelt på fem 
punkthuse i 4-6 etager. Tagetagerne 
indrettes til taghaver enten til fælles 
brug for flere boliger eller som private 
terrasser for penthouse-lejligheder. 
Punkthusene opføres som enkle, 
kubiske volumener med rene faca-
deudtryk af teglbaguette i varierende 
farver.

• Boligkarréen ’Frekvensen’ 
(øst for Rabalderstræde overfor Aaben 
Dans’ bygning) består af ca. 10.000 
etagemeter lejligheder til udlejning 
samt en stueetage til publikumsori-
enterede aktiviteter herunder café 
og butik. Bebyggelsen udformes som 
en åben karré, der visuelt fremstår 
som en sammenstilling af individuelle 
bygninger i 3-6 etager og med hvert 
sit facadeudtryk i hhv. mursten, tegl-
skaller og skiffer. 

• Erhvervshuset ’Samspillet’ (øst 
for Rabalderstræde overfor Søjlep-
ladsen) på 5.000 etagemeter i 3-6 
etager (højest mod Rabalderstræde). 
Bygningen indrettes som et flerbru-
gererhvervshus, der både vil komme 
til at rumme et iværksættermiljø for 
opstartsvirksomheder samt større eta-
blerede virksomheder.

foto: Hal 9

Omgivende bebyggelser

• Hal 9 (vest for Søjlepladsen) 
fremstår som en rå og tom industrihal 
på 1.800 m2. Hallen udlejes af Musi-
con-sekretariatet til diverse events så 
som udstillinger, markeder og fester. 
På hallens nordfacade er der etableret 
et street art galleri. 
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Bebyggelsen Bifaldet, view fra vejen Bifaldet)

Bebyggelsen Bifaldet, fra oven

Frekvensen, facade mod 
Rabalderstræde. 
Karréen opføres 

i 2018-2020.Erhvervshuset Samspillet, view fra Rabalderstræde
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