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1. Baggrund  
 

Udviklingen af Musicon er i fuld gang. Der opføres boliger, kultur- og uddannelsesinstitutioner, og erhverv og 

butikker etablerer sig. Derfor er der nu og de kommende år behov for at anlægge parkering til de nye 

byfunktioner i bydelen.   

 

Som følge af den forudgående trafik- og byplanlægning for området tænkes parkeringen ind i en helhed for 

at understøtte kommunens mål og bæredygtige vision for Musicon. Mobilitetsplanen for Musicon har et 

ambitiøst mål om at 2/3 dele af turene til og fra området skal være bæredygtige - i form gang, cykel eller 

bus.  

 

Midlerne til at opnå 2/3-målet er bl.a. en restriktiv norm for bilparkering, suppleret af høje normer for 

cykelparkering, gode stiforbindelser og højfrekvente busser.  

Parkeringsnormerne og en overordnet strategi for placeringen er fastlagt i rammelokalplanen for Musicon. 

 

Beboere og erhverv kan få parkeringslicenser, som frisætter deres parkering fra de lokale tidsbegrænsninger 
i fælles parkeringsanlæg på 3 timer, og på længere sigt, også undtager for evt. betalingsparkering.  
 
Der foreslås en norm for, hvor mange licenser hver bolig og virksomhed kan tildeles, så der opnås en balance 
mellem kapacitet og behov – så der er god tilgængelighed til parkering for beboere og erhvervsliv.  
 
 

1.1 Formål 

 
 

Notatet redegør for retningslinjerne for parkeringen i Musicon, og et samlet parkeringstilbud, 

der i balance med behovet, nu og frem til bydelen er fuldt udbygget. 

 

• Hvor mange p-pladser skal der være, og hvor?  

• Hvor længe må man parkere de forskellige steder? 

• Hvad er vilkårene for at kunne få parkeringslicens?   

• Hvor mange delebiler skal der være plads til? 

• Er der en god balance mellem behov og kapacitet for beboere, erhvervsliv og besøgende. 

 

 

 

 

 

”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.” 
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2. Parkeringspladser – hvor og hvor mange? 
 

2.1 Normer for bilparkering 

 
Normen for bilparkering til de forskellige funktioner blev fastlagt i rammelokalplanen 540 for Musicon. P-
normerne fremgår af tabel 1.  

 
 

Funktion Anvendt P-norm 

Bolig 1,0 bilp-plads pr. 100 etagemeter 

Erhverv 1,0 bilp-plads pr. 100 etagemeter 

Detailhandel 2,0 bilp-plads pr. 100 etagemeter 

Undervisning 0,5 bilp-plads pr. 200 etagemeter 

Tabel 1. P-norm for biler. Fra rammelokalplanen 540 for Musicon. 

 

2.2 Dobbeltudnyttelse 
 

Hvis flere brugere kan skiftes til at benytte den samme parkeringsplads henover døgnet – det vil sige når 

behovet for parkeringspladser ikke findes på det samme tidspunkt - kan man sænke parkeringsnormen. Der 

er så tale om dobbeltudnyttelse, som giver en mere effektiv udnyttelse af parkeringskapaciteten. Ved 

fastlæggelsen af p-normerne i Musicon, er der indregnet en forventet mulighed for dobbeltudnyttelse. 

Resultatet er en – for Roskilde Kommune - restriktiv parkeringsnorm på 1 plads per 100 etagemeter for 

boliger og erhverv. Uden muligheden for dobbeltudnyttelse havde kravet om antallet af p-pladser været 

højere. 
 

I bebyggelser med blandede funktioner (bolig, butikker, kontorer, kultur mv.) varierer parkeringsbehovet til 
de forskellige formål hen over døgnet og ugen. Ved dobbeltudnyttelse mellem bolig og kontor kan behovet 
for parkering reduceres mellem 20-30 %. Ved blandingen af boliger og butikker, samt butikker og kontorer 
kan reduktionen være mellem 10-20 %.  

Der beregnes desuden dobbeltudnyttelse mellem erhver og kultur-fritid, ud tidligere p-
undersøgelse for Rockmuseet – med reduktion på mellem 10-20 %.   
 

2.3 Antal parkeringspladser  

 
På baggrund af parkeringsnormerne, en estimering af bebyggelsens samlede omfang og anvendelser, samt 
den besluttede procentvise fordeling forventes der samlet set behov for ca. 1.600 p-pladser. Ca. 1200 p-
pladser fordeles i tre fælles parkeringsanlæg. De resterende 20% placeres spredt i bydelen i tilknytning til de 
kommende bebyggelser 
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Fælles p-anlæg – 1200 p-pladser 
 
Hovedparten af de 1200 p-pladser i de fælles anlæg etableres i p-huse for at begrænse arealforbruget, imens 
de resterende etableres på nærtliggende terræn.  

 
Fælles 
parkeringsanlæg 

P i hus P på terræn Summeret 

Pulsen Ca. 470 p,  39% Ca. 90 p 
 

7% 47% 

Havsteensvej/ 
Bifaldet 

Ca. 230 p,  19% Ca. 140 p. Beliggende på 
BECs parkeringsareal.  

12% 31% 

Ny adgangsvej 
fra Køgevej 

Ca. 200 p,  17% Ca. 70 p 
 

6% 23% 

Summeret Ca. 900 p 75% Ca. 300 p 25% 100% 
Tabel 2. Forventet parkeringsbehov i de fælles parkeringsanlæg, fordelt 75/25 mellem p-huse og terrænparkering. 

 

 

2.4 P-pladser langs boligveje og handelsgader 

 

De resterende 20% af den samlede parkeringskapacitet placeres spredt i bydelen i tilknytning til de 

kommende bebyggelser - henholdsvis som korttidsparkering og pladser reserveret til delebiler.   

Fordelingen fremgår af tabel 3 . 

 

Parkeringstyper Omfang Placering 

Korttidsparkering Ca. 350 p-pladser  I tilknytning til bebyggelserne bl.a. langs 

bolig- og handelsgader.  

P-pladser til 

delebiler 

Ca. 50 p-pladser*  I tilknytning til bebyggelserne bl.a. langs 

bolig- og handelsgader. 

Handicap-parkering 1 handicapparkeringsplads for 
hver ca. 25 p-pladser. (Dansk 
Standard) 

I tilknytning til bebyggelserne bl.a. langs 

lokale gader 

Tabel 3. Forventet fordeling af korttidsparkering i Musicon. *Delebiler kan tillige delvis få placering i fælles p-
anlæg.    
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3. Strategi for de fælles parkeringsanlæg.  
De fælles parkeringsanlæg er strategisk og optimalt placerede i forhold til de omkringliggende veje. 
Placeringen af de 3 fælles p-anlæg betyder, at gangafstande bliver på højst 200 meter fra fælles p-anlæg til 
områdets by-funktioner - butikker, arbejdspladser, kulturtilbud og boliger, 

 

 
Figur 1 Fælles parkeringanlæg i periferien af området. Gangafstande fra de 3 fælles p-anlæg på højst 200 meter til 
butikker, arbejdspladser, kulturtilbud og boliger.  
De blå felter viser P-arealer, der kan supplere kapaciteten ved særarrangementer på Musicon.  
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3.1 Bufferparkering ved event og særarrangementer 

 
For Musicon området vil der være særlige events og særarrangementer med spidsbelastninger i forhold til 
parkering, og der er behov for ekstra bufferparkering. Disse spidsbelastninger kan løses ved, efter aftale med 
grundejerne, at benytte parkering på nærliggende lokaliteter.  Se Figur 1 
 

Buffer-parkering til 

særarrangementer 

1.750-1.950 p På parkeringsarealer til omkringliggende 

bebyggelser, virksomheder og 

institutioner, samt areal ved 

festivalpladsen syd for motorvejen.    

 
Der er i dag en række større private parkeringsarealer i umiddelbar nærhed til Musicon området, som dels er 
private parkeringspladser til de omkringliggende boliger, arbejdspladser, Roskilde Tekniske Skole samt 
dyrskueområdet syd for motorvejen. Disse parkeringspladser kan spille ind som en ekstra p-
reserve/fjernparkering i forbindelse med større events og særarrangementer i Musicon. Benyttelse af disse 
pladser kan aftales separat mellem de forskellige partnere, svarende til den netop indgåede aftale med BEC. 
 
Det endelige behov for bufferparkering kræver en nøjere analyse, men umiddelbart vurderes det, at der i 
området er tilstrækkelig parkering, hvis fjernparkeringen ved dyrskuepladsen syd for motorvejen medregnes. 
 
Aftaleskabelon  
I forbindelse med store events kan der skabes adgang til supplerende parkeringskapacitet ved at indgå 

aftaler med tilstødende grundejere om anvendelse af deres parkeringsarealer.  

Aftaleskabelon kan udarbejdes af kommunen i samråd med p-ejere, så indgåelse af aftaler gøres let for 
brugerne. 
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3.2 Pladser til elbiler
 

Elbilsbrugere i Musicon vil ikke have adgang til private ladeanlæg. For at understøtte den grønne vision for 
transporten bør der derfor findes løsninger til opladning af elbiler i bydelen, allerede i forbindelse med den 
begyndende indflytning i området  
 
Elbiler kan prioriteres ved at tildele dem de mest centrale p-pladser for derved at understøtte beboernes 
motivation til at vælge de mest miljøvenlige køretøjer.   
 
Elbilmarkedet udvikler sig hastigt og elbil-andelen vil med stor sandsynlig øges de kommende år.  
Det er derfor vigtigt at forberede et tidssvarende og tilstrækkeligt antal elbils-pladser med mulighed for 
opladning.  
 
Ved planlægning og dimensionering af parkeringsanlæg må der derfor skeles til aktuelle udviklingstendenser 
på elbilsmarkedet: Behovet for elbils-pladser med opladningsmulighed i parkeringsanlæggene vil til enhver 
tid være bestemt af teknologiske markedsforhold og politisk fokus.  
Vigtige forhold, som skal tages i betragtning i forhold til ladeforhold for elbiler:     
 
 
 

- Elbilernes andel af bilparken. 
- Aktuelle udviklingstendenser på elbilsmarkedet, herunder gældende afgiftsforhold.   
- Politiske mål for udfasning af benzin- og dieselbiler.  
- Samlede lademuligheder og markedskonkurrence.  
- Beliggenhed og tæthed af ladeinfrastruktur. 
- Bilbatteriers udvikling i forhold til kapacitet og opladningstid. 
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4. Hvordan reguleres p-pladserne? 

 
4.1 Tidsbegrænsning  

 

Tidsregulering af parkeringspladser er en effektiv måde at styre brugen af parkeringen. En strategisk 

placering af korttids- og langtidsparkeringen kan fremme anvendelse af pladserne til det formål, som ønskes.  

Desto længere et ophold man har, desto længere er man parat til at gå for at få mere parkeringstid.  

Korttidsparkering er målrettet til indkøbsformål og placeres derfor tæt på detailhandel.  

Langtidsparkering anvendes til arbejdsplads- eller boligparkering, og placers lidt længere fra funktionerne. 
 

Der skelnes mellem beboere, ansatte (erhverv), besøgende og kulturgæster. Besøgende kan have mange 

formål; fx kortvarigt besøg i en detailbutik, mødedeltager i virksomhed, familie til beboere, tur til 

skaterparken, mv. Kulturgæster er fx museets gæster.  

Korttidsparkeringen nær Rabalderstræde understøtter handelsliv langs Rabalderstræde. Desuden er den 

korte tidsbegrænsning med til at sikre hyppig udskiftning på pladserne og dermed reducere p-søgende trafik.  

Generelle retningslinjer for tidsbegrænsning af parkering. 
 

Brugere De fælles  

p-anlæg  

P-pladser hos BEC 

(brugsret til 140 p) 

Langs boliggade Korttidsparkering1  til 

handelsliv placeret i 

sidegaderne til 

Rabalderstræde2 

Beboere med 

licens 

Ubegrænset 

adgang  

 

Fri benyttelse mandag-

fredag kl. 18-08 samt 

lørdag, søn- og 

helligdage 

2 timer 

Fri benyttelse 21-07 

30 min.  

(Hverdage og 

lørdage) 

Fri benyttelse 21-07 

Erhverv med 

licens 

Ubegrænset 

adgang 

Fri benyttelse mandag-

fredag kl. 18-08 samt 

lørdag, søn- og 

helligdage 

2 timer  

Fri benyttelse 21-07 

 

30 min  

(Hverdage og 

lørdage) 

Besøgende og 

kulturgæster 

3 timer  

(Hverdage og 

lørdage) 

Fri benyttelse 

søn- og 

helligdage 

 

3 timer (Hverdage kl. 

18-08 og lørdage) 

Fri benyttelse søn- og 

helligdage 

 

2 timer  

 

30 min  

(Hverdage og lørdag 

Tabel 4 Tidsbegrænsninger af parkering for forskellige brugertyper.   

                                                 
1 Færdselsloven, §92. Vejmyndighed kan træffe bestemmelse om almen adgang til parkering på private fællesveje.  
2 Hjemlen til kommunens tidsregulering af parkering på offentlige og private fællesveje findes i færdselslovens § 92, 
henholdsvis i privatvejslovens § 57, stk. 1. I begge tilfælde skal politiet give samtykke. 
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Beboere og ansatte med en parkeringslicens kan parkere ubegrænset fælles p-anlæg, men er underlagt 

begrænsninger på 30 minutters og 2-timepladserne, for at kunne dække andre lokale parkeringsbehov.   

Alle besøgende og kulturgæster, fx til Ragnarock, har mulighed for at benytte de fælles p-anlæg med 3-

timers parkering – et tidsrum, som normalt vil give tid til at besøge både museum og cafe.  

3 timers begrænsningen tilgodeser dermed kulturlivet, og sikrer samtidig en effektiv udnyttelse når 

kulturgæsterne har en bagkant for deres besøg. Udskiftningen, som følge af 3 timers begrænsningen, giver 

licenshaverne mulighed for at finde pladser i løbet af dagen.  

 

Regulering af varelevering 
 

Af- og pålæsning til butikker langs Rabalderstræde kan ske direkte fra gaden kl. 9-12. Idet af- og pålæsning 
sker direkte fra gaden, bliver korttids p-pladser ikke optaget som følge af varelevering. Det giver en god 
fleksibilitet for handelslivet, og med leveringstidsrummet i løbet af formiddagen undgås langt de fleste 
mulige konflikter med bløde trafikanter, da den største del af morgentrafikken er blevet afviklet. 
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4.2 Udstedelse af parkeringslicenser  

Licenser er et godt middel til at opnå rimelige parkeringsbetingelser til beboere og erhvervsformål. Typiske 
regler for licenser giver ret til at parkere uden tidsbegrænsning på offentlige p-pladser. En licens er dog ingen 
garanti for en ledig parkeringsplads. Typisk gælder p-licensen kun køretøjer med en maksimal vægt på 3.500 
kg, svarende til en personbil eller mindre varebil. 

 

Brugere Udstedelse  

Beboerlicens (til 

anvendelse på 

offentlige veje)3 

og private 

fællesveje) 4 

Husstanden kan købe 1 p-licens pr. bolig. Beboeren skal være tilmeldt 

folkeregistret på en adresse i området og stå som ejer eller bruger af bilen. 

Hvis man flytter fra området, bliver p-licensen ugyldig, og pengene 

refunderes ikke. Tildeling af licenser administreres af kommunen. 

Erhvervslicenser 

(til anvendelse på 

offentlige veje) 5 

I forbindelse med erhverv kan der købes 1 licens pr. virksomhed6. Hvis 

virksomheden er større end 100 m2, kan der købes 1 licens pr. 100 m2 

erhverv. (max vægt på 3500 kg). 

Tildeling af licenser administreres af kommunen. 

Licensen skal være registreret i virksomhedens navn. Virksomheden skal 

have adresse og virksomhedsdrift i området. 

Tabel 5 Retningslinjer for udstedelse af licenser for bolig og erhverv i Musicon.  

Antallet af licenser begrænses til både boliger og virksomheder for at sikre, at antallet af licenser stemmer 
overens med parkeringskapaciteten, således at en licens er en rimelig garanti for adgang til en 
parkeringsplads. Delebiler vil indgå i et bæredygtigt samspil, idet disse erfaringsmæssigt effektivt dækker 
husstandenes behov for bil nr. 2. 
 
 
4.3 Takster til licenser  

 

Brugere Takster 

Beboer- & 

Erhvervslicens 

 Prisen for en beboerlicens, der giver ubegrænset adgang til parkering på et 

af kommunen afgrænset område nær boligen er 600 kr. pr. licens pr. år.   

  

Prisen på beboerlicenser er den samme som i Roskilde bymidte. Priser dækker kommunens udgifter 
til drift, administration og tilsyn.  
  

                                                 

3 Bekendtgørelse om parkering på offentlige veje § 8, stk 1 og 2 giver vejmyndigheden hjemmel til at udstede 
beboerlicens til parkering i et af vejmyndigheden afgrænset område nær modtagerens bopæl.   
4 Etablering af p-zoner på private fællesveje har hjemmel i lov om private fællesveje § 57, stk. 2 (kommunen kan med 
politiets samtykke, fastsætte lokale parkeringsrestriktioner), og har (som en almindelig retsgrundsætning) mulighed for 
at dispensere  herfra så længe det sker ud fra almene saglige formål.  
5 Bekendtgørelse om parkering på offentlige veje § 10, stk 1 og 2  
6 Fastlægges i forbindelse med brugerundersøgelser, der skal redegøre for erhvervslivets behov og muligheder for p-
licenser.  
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5. Beregning af parkeringsbehov og licenser 
 
Hvordan opnås der en god balance i dækning af parkeringsbehovet til de forskellige funktioner i bydelen.  

Hvor mange parkeringslicenser kan der udstedes til beboere og erhvervsdrivende, så der stadig er god 

tilgængelig til parkering for områdets besøgende? 

 
Parkeringsbehovet for de enkelte funktioner forventes omtrentligt at være fordelt tidsmæssigt således 
(hverdage): 
 

- Boliger i tidsrummet 15-08 
- Kontor/ værksteder i tidsrummet 07-17 
- Restauration/ handel i tidsrummet 10-18 
- Kultur/ fritid i tidsrummet 14-22 

 
 

 
Figur 2. Byfunktionernes primære behov for parkering - fordelt over hverdags-døgnet.  

 
Lørdage er der primært behov for parkering til detailerhverv og forskellige kultur- og fritidsaktiviteter. 
Søndag er der primært behov for parkering til kultur- og fritidsaktiviteter. 
Figur 2 viser, hvordan de forskellige byfunktioner fordeler sig henover døgnet. Denne fordeling indgår som 
grundlag for at beregne parkeringsbehov, dobbeltudnyttelse og parkeringslicenser.  

 
Tabel 6 viser antal p-pladser, som kan indgå i puljen til licenser i de fælles p-anlæg, antal beboerlicenser ved 
1 licens pr. bolig og antal erhvervslicenser ved 1 pr. 100 etagem2.   
 
Kommunen har indgået aftale med BEC om benyttelse af 140 pladser uden for normal kontortid. De 140 
pladser indgår ikke beregningen af antal licenser, men kan betragtes som en ekstra ressource for beboere og 
besøgende i Musicon aften og nat på hverdage, samt weekends.   
 

 

Tabel 6 viser antallet af p-pladser til rådighed for licenshavere i de fælles p-anlæg (80 % af p-pladserne i Musicon).   

Opgørelsen viser, at p-normer og de forventede etagemeter for hhv. boliger, erhverv, kultur og fritidsformål 
samlet resulterer i 1233 pladser i de fælles parkeringsanlæg.  

Primært P-behov, tidsrum 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Boliger

Restauration/ handel

Kontor/ værksteder

Kultur/ fritid 

ç√

122440 1233 1362 823 539

I fælles parkeringsanlæg - hvortil licenser udstedes (80%)

Etagemeter - 

fuldt 

udbygget 

(m2)

Faktisk p-

antal, ifølge 

p-norm  

Faktisk p-antal, 

iflg. P-norm, inkl. 

dobbeltudnyttelse 

Antal 

licenser til 

boliger (stk)

Pladser. 

Undersøges 

fordeling  til 

delebiler, 

erhvervs- og 

daglicenser
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I kraft af dobbeltudnyttelsen af p-pladser (mellem bolig, erhverv, butikker og kultur-fritidsformål) er det 
muligt at disponere over ekstra 130 pladser.  
 
Der kan ialt disponeres over licenser til 1362 pladser. Boliger vil (med normen 1 pr. bolig) lægge beslag på de 
823, hvis hver bolig benytter sig af deres licens.  
Herefter resterer 539 p-pladser. Det undersøges i hvilken grad disse kan indgå i den samlede pulje til licenser 
i de fælles parkeringsanlæg ved Bifaldet, Pulsen og Køgevej. Der er tale om:  
 

- Erhvervslicenser.    
- Daglicenser til heldagsbesøgende. 
- Gæster 
- Evt. delebilslicenser (i det omfang de forventede 50 pladser ikke alle er mulige inden for 

korttidsparkeringen langs boliggader).  
 

 
Tilpas antal licenser?  
 
Beboerlicenser. Bestemmelsen om 1 beboerlicens pr. bolig kan være utilstrækkeligt for nogle beboere, men 
hensigten med den relativt begrænsede licensnorm er at understøtte den grønne vision for området. Den 
ambitiøse plan for delebiler på centrale pladser i hele området er udset til at dække behovet for de 
husstande, som har brug for mere end en bil.  
 
Erhvervslicenser.  Der findes i Musicon ikke private p-pladser - som det er tilfældet i bymidten. Der er derfor 
behov for at udstede erhvervslicenser, som understøtter erhvervslivet og iværksætteri i Musicon med god 
tilgængelighed til parkering for indehavere, og ansatte.  
 
Det er imidlertid vanskeligt pªå nuværende tidspunkt at fastlægge en norm for, hvor mange 
parkeringslicenser der kan være mulige at tilbyde virksomhederne, fordi der også skal være tilstrækkelig 
plads til kunder, gæster og heldagsbesøgende.  
 
Usikkerheden bunder i manglende viden om erhvervslivets konkrete parkeringsvaner i bydelen. Hvor stor en 
del af virksomhederne har et aktuelt behov for p-licenser, og hvor mange? Hvilke tidsrum ligger behovet i?  
 
For at få mere viden og et bedre beslutningsgrundlag er der derfor behov for særligt at undersøge og 
fremskrive erhvervs- og handelslivets parkeringsvaner og -mønstre, herunder hvor mange ture de forskellige 
funktioner genererer henover de enkelte dage i ugen. Herved bliver det muligt at vurdere om parkeringen er 
tilstrækkelig til den forventede trafikmængde.  

 
 
 
    
  



 

 15 

6. Parkeringskontrol og P-henvisning 
 
Parkeringskontrol er en vigtig forudsætning for at reglerne overholdes og håndhæves, og dermed at der kan 
opnås de ønskede effekter af både tidsregulering, indførelse af licenser og evt. betalingsparkering.  
 
Grundejerne (bydelsforeningen) kan stå for drift og vedligeholdelse på de private fællesveje, men ønskes 
indførelse af parkeringsrestriktioner skal de have kommunens samtykke.  
 
Parkeringskontrol på private parkeringsområder kan udføres af private parkeringsfirmaer, selvom der ikke er 
indført betalingsparkering. 
 
 

Fælles p-anlæg (80%) Parkering i sidegaderne (20%) 

Kommunen er ejer 

 

P-kontrol udføres af politiet eller af 

kommunen.  

 

 

Private fællesveje overgår til bydelsforening 

(tilstødende grundejere) når vejen er anlagt10  

 

 
P-kontrol udføres af politiet eller kommunen11 

 
 
 
Parkeringshenvisning 
 
Formålet med p-henvisning er at reducere søgetrafikken og gøre det nemmere for brugerne at finde en ledig 

p-plads. Der findes mange forskellige mere eller mindre dynamiske systemer, som kan lede den enkelte bilist 

hen til en ledig p-plads, når man kommer fra de omkringliggende adgangsveje. Erfaringer viser at 

søgetrafikken kan reduceres med 20 til 30% ved at indføre et p-henvisningssystem. 

Ved hjælp af dynamiske skilte gives oplysning til trafikanter om, hvor mange ledige p-pladser, der er i 
Musicon. Der foreslås p-henvisning i 3 niveauer: 
 
1. Ved de vigtigste adgangsveje til Roskilde med visning af antal ledige p-pladser i Musicon (Nord, Syd og 

Øst) samt henvisning til fjernparkering på Roskilde Dyrskueplads syd for motorvejen, når der er større 
separate events og særarrangementer. 

2. På vigtige adgangsvejene til Musicon (Nord, Syd og Øst) 
3. Ved de enkelte p-anlæg opdelt i p-huse og p på terræn. 
 
Der udvikles til stadighed nye teknologiske løsninger til parkeringshenvisning, fx med henvisning via 
smartphones. Ved valg af henvisningsløsning vil der til enhver tid være brug for at opdatere sit 
beslutningsgrundlag.  

                                                 
10 Af bekendtgørelse om matrikulære arbejder fremgår, at det anbefales, at kommunen, af administrative grunde, så 
vidt muligt bevarer ejerskabet til private fællesveje. Hvis kommunen bevarer ejerskabet til vejen, vil kommunen også 
som vejejer (dvs. ikke som vejmyndighed) kunne afvise ønsker om private parkeringsordninger. 
 
11 Bekendtgørelse nr. 972 af 17. oktober 2005 om kommunal parkeringskontrol.  
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7. Parkering – samlet overblik 
 
Figur 3 viser lokalisering og tidsbegrænsning for alle typer offentlige parkeringsfaciliteter på et tidspunkt når 
Musicon er fuldt udbygget. Klassifikation af gader og zoner danner grundlag for skiltningen i bydelen.    
 

 
Figur 3 samlet overblik over parkeringsområder- og zoner.  

 

Parkeringspladser etableret på sidegaderne nærmest Rabalderstræde er i dagtimerne målrettet til 

detailhandel i området og er derfor korttidsparkeringspladser (30 minutter). 

Øvrige parkeringspladser etableret i tilknytning til bebyggelserne f.eks. langs de interne veje længere væk fra 

Rabalderstræde er i dagtimerne målrettet kunder, gæster, handlende, mv. til området. Her der 2 timers 

tidsbegrænsning. Langtidsparkeringen findes i de fælles parkeringsanlæg ved Bifaldet, Pulsen og Køgevej.  
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Pulsen

Basgangen

Lydmuren

Penselstrøget

Rabalder Parken

Rampelyset

fælles p-anlæg

fælles p-anlæg

fælles p-anlæg

MUSICON PARKERING FULDT UDBYGGET:

Parkeringszone, I zonen gælder tidsbegrænsninger jf. skiltning i området hele døgnet.

Med licens kan man parkere efter særlige regler.

Afmærkede aprkeringspladser

Handicapparkering

Gågadezone 30 min. tilladt i afmærket bås

Parkeringsforbudszone, 2 timer tilladt i afmærket bås

Parkeringsplads, 3 timer tilladt i afmærket bås

Parkeringshus 3 timer tilladt i afmærket bås

Parkeringsplads 18-08. 3 timer tilladt i afmærket bås.
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