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Musicon byder på samarbejde på kryds 
og tværs
Roskilde har som resten af landet en udfordring med håndtering af 

ekstrem regn. For at løse udfordringerne satser Roskilde blandt an

det på at aflede regnvandet overfladisk. Lige nu samarbejder  

Ro skil de Forsyning og Roskilde Kommune om at etablere et rekrea

tivt regnvandsanlæg. Vi etablerer verdens eneste parkområde –  

Rabalder Parken i Musicon – med plads til regnvand og skatere i et 

og samme anlæg. 

Signe gudikSen &  
ChriStian LerChe

Om Musicon
Musicon har tidligere været både grusgrav, 
losseplads og senest betonvarefabrik. Den 
dækker et areal på 250.000 m², hvilket svarer 
til ca. 40 fodboldbaner. Rabalderparken udgør 
40.000 m2. 

Området, der er centralt placeret i forhold 
til Roskilde Festival, skal rumme boliger, kul
turerhverv, butikker, boliger, uddannelse, 
kon certsteder, caféer, en højskole, et parkan
læg og Danmarks kommende rockmuseum. 
Der er planer om 650 boliger og 2.000 nye ar
bejdspladser.

Udviklingen er i fuld gang, og derfor er det 
nødvendigt at sikre afledningen af regnvand i 
bydelen nu, selvom området har en udvik
lings  horisont på mindst 15 år.

Byudviklingen og herunder etableringen af 
Rabalder Parken tager udgangspunkt i Ros kil
 de Forsynings klimastrategi, der fokuserer på 
at forsinke regnvandet lokalt og gerne med 
en rekreativ dimension (se /1/). 

Rabalder Parken - teknisk visionær 
regnafvanding
Regnvandet på Musicon skal løbe i overfla di
ske åbne render og kanaler og samles i flere 
store åbne regnvandsbassiner. 

Når vi vælger at lade vandet løbe overfla
disk er det ud fra et ønske om at udnytte van
det som et kreativt element. Samtidig anlæg
ger vi et regnvandssystem, der er robust 
over for de øgede regnmængder som klima

forandringerne vil medføre. Endelig har vi 
lagt vægt på at finde en løsning, hvor vi skal 
grave mindst muligt, fordi jorden er forure
net.

Anlægget bliver udformet, så det passer ind 
i det omkringliggende bymiljø og understøt
ter dets karakter. Render og kanaler vil derfor 
skifte udseende alt efter hvor, du befinder dig 
i området.

I stedet for at regnvandshåndteringen fra
tager den nye bydel Musicon plads, er vi i 
gang med at etablere et regnvandsanlæg, der 
giver plads til aktiviteter og væresteder. 

Regnvandskanalerne bruges til  
skatere
I alt 445 meter regnvandskanaler snor sig 
gennem området ned til regnvandsbassinet. 

Heraf bliver de 110 meter anlagt i beton – 
spe cielt til glæde for folk på hjul. Kanalernes 
bred de varierer fra 6 til 15 meter og dybden 
varierer fra 50 cm til ca. 1 meter. Kanalerne 
er store nok til at kunne lede al regnvand fra 
hele Musicon videre til bassinerne.

Afledningen fra de kommende byggerier 
sker direkte til kanalerne som overfladeaf
strømning via mindre render i de enkelte be
byggelser. 

I vandkanalerne vil der kun kortvarigt 
strømme vand igennem, når det regner. Ka
nalerne bliver udformet, så de kan bruges af 
blandt andre skatere, når der ikke er vand i. 
Idéen med at udnytte udtørrede vandløb til 
såkaldte ”snake runs”, hvor du kan skate, 
stammer fra USA. I Danmark har vi ikke tradi
tion for at lade regnvandet løbe over jorden i 
anlæg som disse, så snake runs ses kun i eta
blerede skateparker  indtil nu. 

Regnvandsbassinet
Regnvand fra Musicon bliver via kanalerne 
ledt ned til et stort tredelt regnvandsbassin i 
den sydlige del af området (se boks 1). 

Bassinerne fyldes et efter et, når det regner 
kraftigt og vedvarende.  Når det regner meget 
og Søbassinet bliver fyldt, vil vandet løbe 
over og fylde Engbassinet. Hvis det regner 
ekstremt meget og længe, løber vandet til 

Figur 2. Bowlen (foto Bo Ejstrup).
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sidst over og fylder betonbassinet.
Bassinerne tømmes ved hjælp af en pum

 pe. Regnvandet pumpes op i kloaksystemet 
og ledes via det eksisterende regnvandssy
stem ud i Roskilde Fjord. 

Det tredelte bassin er klimasikret. Det er 
dimensioneret ca. 20 % større end det ville 
være blevet med den gamle dimensionerings
praksis. Forventningen er, at alle tre bassiner 
kun vil være fyldt til det dimensionsgivende 
niveau hvert tiende år. Søbassinet vil have et 
dagligt vandvolumen på ca. 1.000 m³, men 
kan indeholde i alt 23.000 m³ regnvand.

Bassinerne dækker til sammen et areal på 
størrelse med en fodboldbane og kan rumme 
lige så meget vand som 10 svømmehaller.

Bowlen i bassinet
Også ”bowls” i beton er inspireret af den 
ame rikanske skatekultur fra 70’erne. Ved at 
forene det nødvendige regnvandsbassin og 
en bowl med indbyggede reposer udnytter vi 
et ellers (ofte) tomt regnvandsbassin til glæde 
for skatere, rulleskøjteløbere og BMX’ere.

”I øjeblikket er amerikanske betonkon
struk tører ved at afslutte projektet ved at 
støbe bowlen, den store betonskål, til skatere 
og rulleskøjteløbere. Sideløbende er entre
prenørerne fra Hoffmann i gang med at an
lægge den 200 m2 store vandtrappe, der leder 

vand fra kanalen ned til søen”, fortæller Lise 
Hammershøj, kommunikationsansvarlig  Mu
sicon, Roskilde Kommune.

I forbindelse med bowlen bliver der et 
fladere område – også i beton, der kan bru
ges som både scene til dans & musik og ska
tefacilitet. Vi indlægger strøm ved bassinet, så 
det bliver muligt at afholde koncerter og dan
searrangementer.

Grønt område
For at opnå bedre ressourceudnyttelse i 
området er det reneste overskudsjord fra 
regnvandsbassiner og kanaler genanvendt. 
Det sker ved at forme jorden til et rekreativt 
landskab i bydelen som bakker og volde. 

Kanalerne slynger sig gennem en del af 
bakkelandskabet, hvilket giver opholdsmu
ligheder på bakkerne og langs kanalernes 
kanter.

Vandtrappe
En vandtrappe forbinder vandkanalen med 
søen. Overløbet fra kanal til regnvandsbassin 
er udformet som et trappeanlæg med beton
elementer. Det har forskellige former hvor 
vandet kan risle ned i en fordybning i midten 
af trappen. Overgangen får en bredde på 
78 meter og en længde på knap 20 meter. 
Vandet bliver synligt hele vejen fra kanal til 
bassin. 

Mellem betonelementerne bliver der 
plantet træer og buske, og der bliver lagt 
spotlys under vandet. Der er mulighed for, at 
børn og barnlige sjæle kan lege med små 
både og bygge dæmninger. 

Der går en sti fra Rabalderstræde hen til 
vandtrappen. Langs stien kommer der tram
poliner og hængekøjer, mens der ved bak
kerne kommer grillpladser og væresteder.

MUSICON

Figur 1. Rabalderparken (foto Roskilde Kommune).

Boks 1. 
Det tre-delte bassin består af: 
- Søen - et bassin der er permanent fyldt med vand.
- Engen - et bassin hvor der vokser engblomster og græs og som kun 

fyldes når det regner meget.
- Bowlen, som udformes som en skaterbane, er et bassin udført som 

en betonskål. Dette bassin bliver kun sjældent fyldt med vand og kun 
efter meget langvarig regn.
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Indvielse sommer 2012
Parken skal således tiltrække mange forskel
lige grupper lige fra børnefamilier til unge, 
klubber, skatere og motionister. Det er tan
ken at skabe gode rammer for leg og bevæ
gelse. Der er i efteråret 2011 indviet en elek
tro nisk legeplads i området. Rabalder Parken 
skal også være et område, som indbyder til 
ophold og hygge, hvad enten du har lyst til at 
grille, solbade, hænge ud med vennerne eller 
gå tur langs kanalerne. 

Arbejdet går planmæssigt frem og forventes 
at blive indviet i sommeren 2012.

Samarbejde 
Roskilde Forsyning har ansvaret for at udføre 
den tekniske del af regnvandsanlægget, mens 
Roskilde Kommune har ansvaret for at udføre 
de rekreative elementer. 

For at anlægget kommer til at fungere opti
malt, kræver det et tæt samarbejde mellem 
parterne og deres rådgivere.

Det er vigtigt, at projektets tekniske dimen
sion og den rekreative dimension spiller per
fekt sammen, så ingen elementer forringes af 
hinanden. Skateranlægget skal formes attrak
tivt for skaterne, men samtidig skal det sikre, 

MUSICON

at vandet kommer til at løbe rigtigt.
De rekreative elementer er udviklet af 

skater og arkitekt Søren Nordahl Enevoldsen 
med inspiration fra aktører på Musicon, her
under medlemmer af Hal 12, som i flere om
gange har bidraget med ønsker til skatefacili
teterne. Desuden har kunstnerisk leder fra 
danseteateret Åben Dans samt øvelokalefore
ningen Råstof Roskilde og Roskilde Kommu
nes integrationskonsulent bidraget med idéer 
og ønsker.

Roskilde Forsyning betaler anlæggelsen af 
regnvandsanlægget til ca. 25 mio. kr. Derudo
ver har der været udgifter til håndtering af 
stærkt forurenet jord.

Roskilde Kommune betaler  med støtte fra 
Lokale og Anlægsfonden og Foreningen 
Roskilde Festival  de rekreative elementer i 
Rabalder Parken.

Dimensioneringen af den tekniske del af 
regnvandsanlægget er udført af Roskilde For
syning med COWI A/S som rådgivere. 
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BOKS 2.
Hvad kan du se, når Rabalder Parken på Musicon står færdig:
• 445 meter kanal – til skate, rulleskøjter og cykler.
• Vandtrappe – som leder vand fra kanalen ned i søen.
• Sø – til vandpjask om sommeren og skøjteløb om vinteren.
• Bakker – til hygge, leg, snowboard & kælk.
• Buske og træer, der skaber små rum til afslapning.
• Bowl i beton til skate, rulleskøjter og BMX.
• Scene til dans & musik.
• Grillpladser.
• Lang stålrampe til at rutche og skate på. 
• Trampoliner.
• Hængekøjer.
• Faciliteter til outdoor-fitness.
• Voksengynger.
• Trædesten i beton i kanalerne.

Figur 3. Kanalen (foto Lise Hammershøj, Roskilde Kommune).


