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Forord
Roskilde Byråd vedtog i april 2014 ”Udviklingsprogram
for Viby”. Udviklingsprogrammet tegner et visionært
og ambitiøst billede af fremtidens Viby, og beskriver
en række indsatsområder, som er vigtige for, at byen
bliver et endnu bedre sted at bo, leve og arbejde i.

Udvikli
ng
VIBY S sprogram
jælland

ZebraB
y Viby

For at sikre sammenhæng og synergi, når vi tager fat på de forskellige
indsatsområder, har vi fulgt op med dette strukturbillede, der tegner de
overordnede rammer for Vibys langsigtede fysiske udvikling.
På den korte bane ønsker vi en udvikling i Viby, hvor ﬂere borgere, en
levende bymidte og en bymæssig fortætning skal give byen et skub i den
rigtige retning. Første skridt er nye byggegrunde på Skousboarealet.
Næste skridt er en samlet plan for bymidten.
På den lange bane er der mulighed for mere. Som en del af hovedstadsregionen har Viby potentiale for regional vækst. Roskilde Kommune
ønsker derfor, at Viby kommer til at indgå som en del af Fingerplanens
byområder.
Metoden er udvikling i små steps i dialog med borgere – og uden at
lægge sten i vejen for de langsigtede planer.
Strukturbilledet skal bruges til at sikre fælles retning for de beslutninger, der tages på alle niveauer om udviklingen i Viby.

Joy Mogensen
Borgmester
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Visionen
Det overordnede mål er at fastholde Viby som et godt sted af bo, leve og
arbejde - et Viby i vækst.
I Udviklingsprogrammet for Viby er der sat fokus på følgende fem indsatsområder:
• Ny dynamik og optimisme.
Viby skal udvikle sin identitet og tiltrække nye indbyggere og nye erhvervsformer. Målet er at sikre et befolkningsgrundlag, som kan understøtte og
videreudvikle bylivet med butikker, skoler og fritidstilbud.
• Kraftfelt og spændende bymidte.
En sammenhængende bymidte skal afspejle Vibys mange aktiviteter og
inspirere byens udvikling. Det unikke kulturhistoriske bymiljø skal bruges
til at skabe en helt speciel stemning og være med til at proﬁlere Viby.
• Stærke rammer for liv og fællesskab.
Tryghed, nærhed og liv skal være i fokus, når Vibys fysiske rammer bliver
udviklet. Aktiviteter der udvikler nye sociale fællesskaber - gerne på tværs
af generationer og interesser - skal støttes.
• Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen.
Vibys grønne områder skal bindes bedre sammen med byen. Nye og gamle
pladser og steder kan sammen med naturpleje og nyplantning indbyde til
aktiviteter og ophold.
• Sammenhæng og gode forbindelser.
Der skal være fokus på gode og trygge skift mellem transportformer. En
aﬂastning af de eksisterende vejforbindelser på tværs af banen skal bidrage til en bedre traﬁkﬂow.
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Hovedstrukturen
Fra vision til plan
Med dette strukturbillede omsættes udviklingsprogrammets visioner til konkrete rammer for
Vibys langsigtede fysiske udvikling, en såkaldt
hovedstruktur.

Planlagt boligområde
Perspektivareal, bolig

Ny vej skal
aﬂaste Dalen
og viadukten

Centerområde
Grønt strøg

Afsættet er byens særlige kvaliteter: Stationsbymiljøet og det omgivende landskab med de to
dalstrøg langs Viby Å og Syvbækken.

Eksisterende byområde

Del af erhvervsområdet
ved Grønningen kan
over tid omdannes til
virksomheder med brug for
en stationsnær placering

Grøn kile

Landskabet langs
Syvbækken kan
plejes og åbnes

Dagligvarer på sigt

Nye
boligområder
skal få ﬂere
borgere til Viby
Skousbo

Stærkt og levende bymidte.
Pharmacosmos som et aktiv
Søndergades kvaliteter
fastholdes og styrkes
Kavsbjerggård

Rekreativ park
og stier langs
Viby Å
Grøn kile
Langdyssegård

I overensstemmelse med udviklingsprogrammet
er vægten lagt på:
• Nye boligområder, der kan tiltrække nye borgere til Viby og dermed være med til at styrke
byens liv, servicetilbud og butikker.
• En levende bymidte, der skal være byens samlingssted og gøre Viby til et attraktivt sted at slå
sig ned.
• Bedre rammer for erhvervslivet, herunder
mulighed for omdannelse af erhvervsområdet
umiddelbart vest for stationen.
På denne baggrund er der fastlagt en hovedstruktur med de to dalstrøg som markante grønne
strøg gennem og nord om den eksisterende by.
nye byudviklingsområder udlægges op til den
eksisterende by og dalstrøgene. Nye grønne kiler
sikrer adgang fra den eksisterende by til landskabet.

Boliger
De tre store boligudbygningsområder ved Skousbo, Kavsbjerggård og Langdyssegård, der er
udlagt i Roskilde Kommuneplan 2013, fastholdes.
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te det sociale fællesskab i boligområderne og for
at give områderne identitet.
De enkelte boligområder skal rumme forskellige
boligtyper og -størrelser, så de kan tiltrække nye
borgere til Viby og give nye tilbud til de eksisterende bogere, der ønsker at ﬂytte i noget mindre.
Specielt på Skousboarealet skal der planlægges
for en relativ høj tæthed, så ﬂest mulige får gavn
af den unikke placering tæt på station og bymidte
og ud til marker, skov og mose.
Den videre, mere detaljerede planlægning skal
desuden sikre, at de landskabelige træk integreres i de fremtidige boligområder, og at der bliver
en bedre tilgængelighed ud i det åbne land. Det
kan blandt andet ske ved at trække grønne korridorer ind i bebyggelsen.

Bymidten
Illustrationsskitse, der viser et eksempel på, hvordan
boligområderne kan opdeles og det grønne trækkes
ind i byen.

De tre områder skønnes tilsammen at kunne
rumme ca. 350 boliger.
Herudover peges på en række perspektivområder, der kan komme i spil til byudvikling på
længere sigt (efter 2025). På planen til venstre
er disse områder vist med stiplet linje.

Visonen i udviklingsprogrammet er, at bymidten
skal være et kraftcenter, hvor fx bibliotek, borgerservice, handel og kulturelle aktiviteter kan
støtte, udfordre og inspirere hinanden. Stationsbymiljøet skal fastholdes og styrkes, samtidigt
med at der skabes nye og attraktive tilbud for
byens nuværende og kommende indbyggere.

I hovedstrukturen er bymidten fastholdt som det
helt primære butiksområde i Viby for at sikre et
samlende og levende handelsmiljø. Når befolkningstallet øges væsentligt, kan det overvejes,
om der bliver brug for en dagligvarebutik i den
vestlige del af byen.
Bymidten skal desuden rumme kulturelle aktiviteter og mindre boliger, der vil være attraktive for
ældre og enlige.
Som udgangspunkt skal butikker og kulturliv
samles omkring Bytorvet og i den nordlige del
af Søndergade. Bytorvet skal gentænkes, så det
bliver et naturligt omdrejningspunkt for en levende bymidte, og Pharmacosmos’ potentialer skal
udnyttes til at give Vibys bymidte et nyt og spændende indhold.
Området ved trekanten Ørstedvej/Tofthøjvej skal
udvikles, så besøgende fremover let og naturligt
ledes til bymidten.
En samlet plan for Vibys bymidte skal lægge de
endelige rammer for bymidtens fremtidige indhold og anvendelse.
Udviklingen skal bygge videre på den store lokale

Hvis rammerne udnyttes fuldt ud, vil Viby kunne
udvikle sig til et bysamfund med 7.500-8.000
indbyggere. Dette forventes at give et tilstrækkeligt befolkningsgrundlag til at styrke byens
liv, servicetilbud og butikker.
I den videre planlægning skal boligområderne
opdeles i mindre enheder både for at understøt-
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Søndergade

Bytorvet

Med denne hovedstruktur fastholdes den arealreservation til en ny vej mellem Køgevej og
Ringstedvej - kaldet Sydvejen, der også indgår i
kommuneplanen.
En deletape af Sydvejen vil sammen med en
udbygning og forlængelse af Damgårdsvej kunne
fungere som en omfartsvej og forbedre tilgængeligheden for biler, herunder også lastvogne til
og fra den østlige del af Viby. Samtidig vil dele af
lastbiltraﬁkken ﬂyttes fra landsbyerne og Dalen/
Ørstedvej til gavn for de øvrige traﬁkanter.
interesse for byens fremtid. Midlertidige aktiviteter kan vise vej til de mere varige løsninger.

Erhverv
Visonen i udviklingsprogrammet er, at de erhvervsdrivende i Viby skal sikres rammevilkår der giver
mulighed for vækst og udvikling.
I denne hovedstruktur fastholdes de nuværende
erhvervsområder ved Grønningen og betonvarefabrikken. Den del af erhvervsområdet ved Grønningen, der ligger nærmest stationen, kan over
tid omdannes til mere kontorprægede erhverv,
der kan tilføre ﬂere stationsnære arbejdspladser
og medvirke til at styrke bylivet.

Den grønne struktur
Visonen i udviklingsprogrammet er, at Vibys
grønne områder skal bindes bedre sammen med
byen.
Denne hovedstruktur udlægger områderne langs
Viby Å og Syvbækken som grønne hovedstrøg
gennem byen. Desuden udlægges mindre, grønne kiler fra byen til det omgivende landskab ved
Skousbo, idrætscenteret og Dåstrup.
Ådalen omkring Viby Å skal videreudvikles som et

aktiv for byen i form af en langsgående rekreativ
bypark. I de mest centrale steder i byen, hvor åen
er tættest på centrum, kan dens omgivelser få et
urbant udtryk, mens der andre steder kan skabes
mere naturprægede bredder langs åen. Ved omdannelse og nybyggeri skal der holdes afstand til
åen, så der gives plads til et sådant, grønt strøg.

Krydset Damgårdsvej/Ørstedvej/Tofthøjvej skal
ombygges til en rundkørsel.
Bedre cykelparkering skal gøre det mere attraktivt at cykle til bymidten og toget.
Nye vejforbindelser

Syvbækken er i dag ureguleret, og moserne langs
åen er tilgroede. Med en mere planlagt pleje
kan der skabes et grønt attraktivt landskabsrum
langs bækken med natur, fugletårn, stier og åbne
vandspejl. For at ﬂest mulige borgere i Viby skal
få glæde af dalen, kan der skabes en stiforbindelse på tværs af jernbanen, som i dag afskærer
store dele af Vibyborgerne fra området.

Traﬁk og mobilitet
En af de store traﬁkale udfordringer i Víby er, at
banen danner en barriere gennem byen. Lastbiler kan ikke passere gennem de to viadukter
på grund af den ringe frihøjde. Den tunge traﬁk
benytter derfor de mindre veje Damgårdsvej, Syv
Holmevej, Syvvejen og Faurbjergvej for at komme
til og fra den østlige del af Viby. Dette påvirker
traﬁksikkerheden og begrænser den rekreative
brug af småvejene.

Planlagt vejforbindelse (første etape)
Planlagt vejforbindelse (anden etape)
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