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Information om nye parkeringsregler, ejendomsudviklere
Kære ejendomsudviklere, der opfører eller ejer boliger på Musicon
Den 1. maj ændrer Roskilde Kommune på reglerne for parkering på Musicon. Vi
har i denne uge sendt information ud til nuværende beboere i bydelen. Med brevet
her ønsker vi at give jer den nødvendige information, så I kan videreformidle det til
kommende beboere i jeres byggerier.
Når I skal informere interesserede beboere om de aktuelle parkeringsforhold på
Musicon, vil vi bede jer om at henvise til denne hjemmeside, som vi løbende
opdaterer: www.musicon.dk/p-info. Beboerne kan læse om kommunens
overordnede visioner for trafikken på Musicon her: BÆREDYGTIG TRAFIK |
Musicon
De nye parkeringsregler
Kommunen har tre formål med at indføre de nye regler:
1. At fordele parkeringskapaciteten i området mellem Musicons brugere på
den mest hensigtsmæssige måde,
2. At begrænse parkering på Musicon blandt brugere uden ærinde i bydelen
3. At påvirke Musicons brugere til oftest muligt at vælge alternative og mere
bæredygtige transportformer end privatbilisme
De nye regler gælder mandag til fredag kl. 8-18 og lørdag kl. 8-14. I disse tidsrum
skal alle, der parkerer i Musicons tre fælles parkeringsanlæg enten have en licens
eller registrere sig på en app, en hjemmeside eller en automat.
Uden licens vil det være gratis at parkere de 2 første timer, og derefter skal man
betale pr. time. I øvrige tidsrum er der fri parkering i de fælles parkeringsanlæg.
Licens til beboere
Beboere på Musicon, der ikke har egne p-pladser, kan købe én licens pr. bolig. De
kan købe licensen fra d. 1. april på: https://roskilde.easypark.net/
Ved køb af licens skal de oplyse registreringsnummeret på den bil, der skal kunne
bruge licensen. Det er muligt at ændre registreringsnummeret, hvis de skifter bil.
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Pris for licens
En licens købes for 1 år ad gangen og koster til en start 600 kr/ år.
Formålet med betalingssystemet er, at indtægterne for parkeringen skal finansiere
udgifterne til at vedligeholde og drifte de fælles parkeringsanlæg. I takt med at
bydelens tre parkeringshuse tages i brug, stiger disse udgifter, og dermed bliver
det også nødvendigt at sætte priserne på parkeringslicenserne op.
Baseret på et foreløbigt estimat er det kommunens forventning, at prisen, når alle 3
fælles parkeringshuse er opført, vil blive ca. 1.500 kr/ år. Der tages forbehold for, at
udgifter og indtægter kan udvikle sig anderledes end estimeret.

Oversigtskort over Musicon. Røde rammer viser de 3 fælles parkeringsanlæg; Havsteensvej
10, Pulsen 15 og Indfaldet 4 (P-huset forventes i brug pr. 1 juli 2021). Disse 3 steder kan der
ved betaling parkeres i længere tid end 2 timer. Bydelens øvrige p-pladser langs gaderne er
tidsbegrænset til hhv. 30 min. og 2 timer uden mulighed for forlængelse gennem tilkøb.

Timebetaling for besøgende
Besøgende, der skal parkere længere tid end 2 timer, kan købe sig til parkering.
Taksterne for timebetaling er – i lighed med Bymidten (pr. 6.4.2021) og Ros Torv:
 For 3. og 4. time: 15 kr. pr. påbegyndt time
 For 5. og 6. time: 22 kr. pr. påbegyndt time
 For 7. time og derudover: 35 kr. pr. påbegyndt time
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Videreudvikling af parkeringsordningen
Parkeringsordningen vil i første omgang gælde i en 2-årig periode. Herefter skal
ordningen evalueres, og det kan vise sig, at der bliver behov for tilpasninger af
ordningen.
Virtuelt møde om parkeringsordningen
For at sikre os, at I er bedst muligt klædt på til at videreformidle parkeringsreglerne
til jeres kommende beboere, vil vi gerne mødes med jer. Vi sender jer derfor en
invitation til virtuelt møde d. 14. april kl. 9-10:30 og håber, at I hver kan deltage
med en repræsentant.
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