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FN’s Verdensmål

Verdensmålene for bæredygtig udvikling er 17 mål, 
der tilsammen sætter kurs mod en mere bæredygtig 
fremtid. FNs medlemslande er forpligtet til at arbejde 
for at indfri målene. De fremhævede mål i cirklen, er 
dem, som vi arbejder aktivt med i handleplanen for 
Sankt Hans. Mental sundhed, behandling og jobtræ-
ning mv. bliver en del af de daglige liv på Sankt Hans, 
hvorfor Verdensmål 3 og 8 er fremhævet. Bæredygtig 
mobilitet er i højsædet i en særskilt mobilitetsplanen, 
derfor Verdensmål 9. Blandede boligtyper og udad-
vendte funktioner skaber en bæredygtige bydel og 
lokalsamfund på Sankt Hans og rammer Verdensmål 
11. Retablering af fjordeng og Langvad Å-projektet 
mv. kan ses klimaindsatser, der rammer Verdensmål 
13. Parnerskaber jf. Verdensmål 17 er essentielle for 
udviklingen af Sankt Hans. Både med eksisteren-
de aktører som Sct Hans Have og fremtidige kom-
mercielle og non-profit aktører skal til for at forlø-
se visionen og Sankt Hans som Roskildes rekreative 
baghave.

Forord

Den politisk vedtagne helhedsplan for Sankt Hans 
følges i foråret 2022 op af politiske vedtagelser af stra-
tegi for mobilitet og parkering, strategi for boligtyper 
samt første behandling af rammelokalplan 714. Der-
med er de overordnede rammer for udviklingen af 
Sankt Hans lagt fast. 

Handleplan for Sankt Hans 2023-2026 beskriver de 
initiativer, aktiviteter og anlægsinvesteringer, som 
Roskilde Kommune i samarbejde med lokale borge-
re og aktører igangsætter i 2022 og planlægger for 
2023-2024 samt følgende faser. Formålet med hand-
leplanen er at give et samlet overblik over de forskel-
lige indsatsområders status og sikre den nødvendige 
fremdrift. 

Strategier konkretiserer mobili-
tetstiltag og boligtyper
Udviklingen af Sankt Hans er en kompleks opgave, 
der kræver løbende udvikling og konkretisering. De 
to strategier for hhv. mobilitet og parkering og bo-
ligtyper har således konkretiseret forventningerne 
til udgifter og indtægter på Sankt Hans. Derfor ser 
budgettet i denne handleplan 2023 anerledes ud end 
handleplan 2022. 

Handleplanen følger helhedsplanens udviklingsprin-
cipper, men har udskildt trafik og mobilitet i sit eget 
afsnit. Først gennemgås genopretning og styrkelse af 
naturareler omkring Sankt Hans samt parklandska-
bet på Sankt Hans. 
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Derefter gennemgås trafik og parkering i afsnittet 
’bæredygtig mobilitet’. Afsnittet bygger på ’Strate-
gi for mobilitet og parkering’, som har givet et mere 
klart overblik over trafikale konsekvenser af udvikli-
gen af Sankt Hans. Overordnet kan det nuværende 
vejnet håndtere det meste af den øgede trafikmæng-
de. Der er på den baggrund i budgettet foreslået pri-
oriteret væsentlige anlægsinvesteringer til forbedring 
af trafiksikkerheden og parkering inden for området 
og i de omkringliggende områder. 

Udbudstakt og arbejdet med blandede boligtyper 
jf. ’Strategi for placering af boligtyper’ er udfoldet i 
afsnittet ’bevar og transformer bygningsanlægget’, 
mens afsnittet ’skab nyt liv i området’ gennemgår til-
tag til at skabe aktivitet og økonomi i og mellem byg-
ningerne. Handleplanen afsluttes med et forslag til 
budget og økonomi. Handleplanen bliver opdateret 
årligt, og i takt med realiseringen af helhedsplanen vil 
beløbene afspejle de forskellige projekters fremdrift. 
Handleplanen fungerer som input til Roskilde Kom-
munes strategiske anlægsplan.

Fire faser

Udviklingen af Sankt Hans opdeles overordnet i fire 
faser, hvor fase 1 2022-2023 er beskrevet detaljeret i 
denne handleplan, mens de følgende faser behand-
les mere overordnet. 

Fase 1
2022-2023

Fase 2
2024-2025

Fase 3
2026-2027

Fase 4
2028-2029
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VISION OG FOKUSOMRÅDER 

Sankt Hans  
som Roskildes  
rekreative baghave
Fremtidens Sankt Hans er Roskil-
des helende rekreative baghave. 
En mangfoldig beboergruppe, er-
hverv og rekreative funktioner un-
derstøtter natur, selvforsyning og 
fællesskaber.

Beliggenheden i det enestående 
fjordlandskab giver plads til ro og 
fordybelse, men også muligheder 
for aktiv udfoldelse. I de historiske 
bygninger og i parkens harmoni-
ske helhed genopstår det gamle 
hospitals historie som selvforsynen-
de samfund og troen på naturens 
helende kræfter.

Sankt Hans bygger videre på histo-
rien og peger ind i det 21. århundre-
de som selvstændigt bykvarter og 
som hele Roskildes helende rekrea-
tive baghave.
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Et attraktivt byområde kommer ikke af 
smukke omgivelser alene. Det er i og 
mellem bygningerne, at livet leves, de 
historiske lag opleves og mangfoldig-
heden eksisterer.

Det kræver dialog med både borgere 
og potentielle investorer og andre ak-
tører. En tidlig og vedholdende investe-
ring i inddragelse og bylivet er til gavn 
for både identiteten og atmosfæren på 
Sankt Hans - men også salgsværdier 
og fremtidige kundegrundlag. 

Sankt Hans emmer af et væld af ufor-
talte historier. Identiteten og udviklin-
gen skal formidles i mange kanaler i og 
udenfor området.

Sankt Hans Vest ligger på en bakket-
op midt i et enestående ådalslandskab, 
som en markant ø omgivet af våde 
enge, skov og fjord.

Et sammenhængende lysåbent 
naturområde skal genskabes ved at
genoprette og restaurere lavbunds-
arealerne omkring åer og vandløb.

Det vil give en sammenhængende
blågrøn korridor langs ådalen ud i fjor-
den. Naturområdet vil forbedre leve-
vilkårene for dyr og planter, og land-
skabet vil træde tydeligere frem, og 
dermed give nye rekreative mulighe-
der for Roskildes borgere.

I det kultiverede parkanlæg kompli-
menterer bygnings- og landskabs- ele-
menter hinanden i en harmonisk
helhed.

Det storslåede kulturlandskab
skal styrkes ved at rydde ud i beplant-
ning, genoprette alléer, beplante skrå-
ninger, skærme parkering og etablere 
nye stier, dyrkningshaver, pladser og 
mødesteder.

Det offentligt tilgængelige parkland-
skab skal i fremtiden danne ramme 
om fællesskaber og rekreation for by-
delens beboere, erhversdrivende mfl. 
samt for alle besøgende.

Den monumentale parkbebyggel-
se fremstår som et samlet kulturhist- 
orisk værk opført over 200 år. Byg-
ningsanlægget skal omdannes fra 
psykiatrisk hospital til blandet byom-
råde ved en nænsom transformation i 
respekt for det oprindelige anlæg. 
Eksisterende bygninger bevarer deres 
særlige kvaliteter, og nye bygninger 
indordner sig det samlede anlægs arki-
tektoniske principper og de bestående 
land- skabelige forhold.

Transformationen af bygningsanlæg-
get vil skabe grundlag for en helt unik 
bydel, hvor fremtidige beboere vil kun-
ne flytte ind i historiske rammer med 
udsigt til både park og fjord.

Skab nyt liv 
i området

Genopret 
naturlandskabet

Styrk 
parklandskabet 

Bevar og transformer 
bygningsanlægget 
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Bæredygtig mobilitet
De trafikale konsekvenser af omdannelsen af Sankt Hans til byområde er et 
overordentligt vigtig emne i denne fase af udviklingen. Derfor er mobilitet og 
parkering udskildt som sit eget fokusområde i denne handleplan, og har fået 
farven grågrøn. 

Øvrige projekter opdeles under ovenstående fokusormåder.
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Strategi for mobilitet og 
parkering på Sankt Hans
 
En strategi for mobilitet og parkering 
er politisk vedtaget. Sankt Hans skal 
være en bæredygtig bydel, hvor bor-
gere, brugere og besøgende har det 
bedst mulige grundlag for at udvik-
le bæredygtige transportvaner. Det 
overordnede styringsprincip er, at den 
øgede trafik, som nye boliger og by-
funktioner genererer, ikke sker på be-
kostning af parklandskabet og kultur-
miljøerne - og at de omkringliggende 
områder ikke belastes unødigt. 

Der er et hovedfokus er på cyklister 
og gående samt kollektiv transport og 
delemobilitet, men det skal også være 
muligt at eje og benytte den private bil 
på de længere ture. 

Stratgien giver overblik over tiltag og 
forbedringer af den eksisterende infra-
struktur, samt komme med anbefalin-
ger til adfærdspåvirkende tiltag. 

Strategi for boligtyper og 
udbygning i etaper

En strategi for boligtyper blev poli-
tisk vedtaget i januar 2022 og med-
virker til at indfri visionerne i helheds-
planen om en grøn og mangfoldig 
bydel med fokus på fællesskaber, 
samt boligpolitikkens princip om, at 
nye områder skal udvikles stærke og 
mangfoldige. 

Strategien fastslå fordeling af privat 

udvikling (både eksisterende byg-
ninger og nybyggeri), bofællesska-
ber, og reserverer ca. 25 % til almene 
boliger. Fordelingen vil blive fulgt op 
i lokaplaner og udbud.

Vesterhus og Kurhus bygning 21 er 
første bygninger, der kan sendes i 
privat udbud. Slottet prioriteres til 
bofællesskaber. Østerhus og Søn-
derhus prioriteres til almene boliger. 
Der føres dialog med Boligselskabet 
Sjælland om et evt. salg.

STATUS FORÅR 2022

Siden sidst

En række arbejder frem mod 
overtagelse i april 2022 er sat i 
gang. Alle aktiviteterne er gen-
sidigt afhængige, og fokus er 
at de første udbud er igangsat 
inden årets udgang. Sideløben-
de forberedes de næste udbud, 
der forventes igangsat i starten 
af 2023. Derudover er fokus 
at åbne området med anlæg i 
parken og på vejnettet. Aktivi-
teterne udfoldes i de følgende 
afsnit.

Rammelokalplan, høring 
og udbud

Forslag til rammelokalplan 714 for 
Sankt Hans politisk behandles og 
kommer i offentlig høring i foråret 
2022. Lokalplanen udlægger ram-
merne for udvikling af natur- og par-
klandskabet som offentligt område, 
omdannelse og bevaring af eksiste-
rende bevaringsværdige bygninger 
til boliger og erhverv, samt udpeger 
overordnede rammer for nybygge-
ri. Lokalplanen er byggeretsgivende 
for Østerhus, Sønderhus, Vesterhus, 
Kurhus bygning 21 og Parcelgårds-
vej 2, samt Sct. Hans Have området. 
Plangrundlaget omfatter også Kom-
muneplantillæg 16 og en miljørap-
port for den sandsynlige påvirkning 
af ændringerne. 

+400
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Slottet

Bistrup Allé
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13 Sønderhus

Bolig2.323 m2

20 Vesterhus

Bolig572 m2

21 Kurhus

Bolig1.099 m2

32 Kurhus

Bolig1.203 m2

34 Krathus

Bolig605 m2

16 Søndre Allé

Institution441 m2

Kurhus samlet

Erhverv9.487  m2

01 Hovedhus

Bolig714 m2

61 Nørrehus

Erhverv737 m2

36 Søhus

Erhverv184 m2

66 Parcelgårdsvej 2

Bolig271 m2

43 Villa d’Este

Institution944 m2

Markhusene

Bolig3.721 m2

Markhusene

Bolig1.489 m2

Enghus

Bolig7166 m2

Parkhus

Bolig5.204 m2

Parcelhusene

Bolig1230 m2

Centralmagasinet samlet

Erhverv4.286 m2

Fjordhus

Bolig7.502 m2

02 Vest�øj

Bolig1.150 m2

03 Øst�øj

Bolig1.082 m2

12 Østerhus

Bolig3.871 m2

Signatur

Bofællesskab

Private boliger

Almene boliger

Erhverv/O�entligt

BYGGERETS- 
GIVENDE

BYGGERETS- 
GIVENDE

BYGGERETS- 
GIVENDE

Ramme

Udbud  
fase 1

Udbud  
fase 2

Udbud  
fase 3

Udbud  
fase 4
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Statu
s forår 20

22

Nye rammer til ny samlet 
beskæftigelsesindsats 
 
Fønix er et tværfagligt beskæftigelses-
tilbud til sygemeldte borgere i Roskilde 
Kommune, og er i dag beliggende i 
Slottet. Fønix er midt i en fusion med 
jobprøvningstilbuddet Pulsen, og i den 
forbindelse er det besluttet at flytte 
den nye samlede organisation til nye 
rammer i en del af Centralmagasin og 
Nørrehus. 

Udover synergipotentialerne i at samle 
de to organisationer, er der yderligere 
synergimuligheder i den nye placering.  
Særligt Centralmagasin vil i fremtiden 
huse flere udadvendte funktioner og 
faciliteter, som evt. kan indgå som 
del af behandling, jobtræning mv.  
Projektering pågår i 2022.

Grøn byggemodning/ drift
 
Arbejder inden for grøn byggemod-
ning omfatter dels nye anlæg i de 
ubebyggede arealer, dels en genop-
retning af parkens vigtige strukturgi-
vende beplantning. 

Som led i arbejdet med en ny lokal-
plan, er der foretaget en opdateret 
registrering af fritstående træer og 
bevaringsværdige  beplantninger.
Der i naturområdet igangsat en 
ændret græspleje, med høslet og 
afbrænding, for at udpine jorden og 
forbedre biodiversiteten på området. 
Langvad Å projektet er ligeledes igang-
sat, og genslyngningen af åen vil være 
en markant ændring i de omkringlig-
gende lavbundsarealer.

Et oplæg til den første fase af Skt. Hans 
stien, skal danne grundlag for formid-
ling af området efter overdragelse til 
kommunen i 2022. 

Ukrainske flygtningen på 
Sankt Hans
 
Roskilde Kommune har tilbudt at huse 
ukrainske flygtninge flere steder i kom-
munen, men særligt på Sankt Hans, 
hvor flere bygninger er velegnet til 
inkvartering af flygtninge. Det gælder 
særligt Bistruphøj og Bistrupvænge i 
den vestlige del af området samt en 
del af Kurhus. 

I sådanne nødsituationer bidrager Ros-
kilde Kommune gerne med de fornød-
ne faciliteter. En konsekvens heraf er 
dog, at udbud og salg af Bistruphøj/
Bistrupvænge, udskydes. Der planlæg-
ges med mulighed for nybyggeri på 
denne placering i form af  ’Markhuse-
ne’. Den nødvendige byggeretsgivende 
lokalplan var planlagt igangsat i 2022, 
men udskydes. 

I stedet fremrykkes udarbejdelse af 
plangrundlag for nybyggerierne Park-
hus og Enghus. 

Markedanalyse

En markedsanalyse (feasibility study) 
er blevet udarbejdet. Formålet er 
at afklare og detaljere rammerne 
for fremtidens byliv på Sankt Hans. 
Herunder at operationalisere koncep-
ter i bygninger udpeget til erhverv 
og offentlige funktioner i helheds-
planen. Herunder samarbejdsformer 
mellem investorer og operatører af 
både kommercielt, kommunalt og 
foreningsmæssigt tilsnit.

Analysen omfatter megatrends, 
undersøgelser af efterspørgslen, 
dialog med lokale og eksterne 
erhvervsaktører og organisationer. 
Markedsanalysen kommer med anbe-
falinger til funktioner samt placering 
af disse og synergier i særlig Kurhus 
og Centralmagasin. Dertil forslag til 
operatør- og investormodeller. Lokale 
erhvervsaktører og andre interesserede 
har været involveret. 
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Statu
s forår 20

22

Sct Hans Naturhave
 
Roskilde Kommunen indgår fortsat i et 
strategisk samarbejde med en fond og 
Sct. Hans Have om udvikling af områ-
det. Der er udarbejdet et omfattende 
byggeprogram, der samler de tre orga-
nisationser visioner og skitserer videre-
udvikling af funktionerne. 

Derudover har et dialogforløb med 
Kystdirektoratet skærpet projektet, sål-
dedes endelig myndighedsgodkendel-
se forventes i foråret 2022. 

Projektering af skitseprojektet pågår 
sideløbende. Endelig fondsbevilling 
forelægges politisk i foråret 2022.  

Podwalks og infocentral 

I starten af 2022 opsættes udstillings-
skabe ved Centralmagasinet tæt på 
fjordstien. Formål er at fange nogle 
af de 100.000+ vandrendes opmærk-
somhed og lede dem ind i Sankt Hans 
området. Her formidles historien og 
naturen samt visioner for det fremti-
dige Sankt Hans. Dertil flyers med kort, 
gåture og ”seværdigheder” i området

I samarbejde med RoMU udvikles 
en række ’podwalks’, der skal føre 
besøgende rundt på Sankt Hans og 
via lydfortællinger fortælle om fortid, 
nutid og fremtid. 

Borgervandringer

I marts 2022 inviterede borgmesteren 
til borgervandringer på Sankt Hans. 
Der var stor interesse for at høre 
borgmesteren fortælle om frem-
tidsplanerne, pensioneret overlæge 
Karin Garde fortælle om historien, 
lokalformand for DN Roskilde Bjørn 
Petersen fortælle om naturen og 
tidligere byggesagschef i Roskilde 
Kommune Jan Kurt Rendboe fortælle 
om arkitekturen. 

Knap 700 interesserede borgere var 
forbi på en solrig søndag, hvor området 
viste sig fra sin bedste side.

Rådgivning, forsyning og 
myndighedsdialog 2022
 
En række yderligere rådgiverprojekter 
er afsluttet. Disse projekter handler 
bl.a. om skitsering af nye vej-og  
parkeringsløsninger, landinspektør-
opmålinger af landskab og bygninger,  
forundersøgelser til trafikprojekter mv. 

Et arbejde pågår med forsyning (kloak, 
fjernvarme mv.). Her er opgaven at ud-
rede tilstand og omfang af det eksiste-
rende ledningsnet ift. det fremtidigt 
øgede kapacitetsbehov. Dertil at anslå 
renoverings- og udbygningsomfang 
samt fordeling af udgifter med Fors 
A/S. Også arkæologiske forundersøgel-
ser sættes igang i 2022.
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Styrk parklandskabet Bevar og transformer 
bygningsanlægget

Bæredygtig mobilitetGenopret 
naturlandskabet

Skab nyt liv i området

Fjordkilen:  genopretning af strandeng, 
rydning af materielgård, omlæg vej til sti 

Sct Hans Naturhave, inkl. Gartnerhuset, 
Kapellet og bådhavnen (fondsprojekt)

Aktivitetspladsen, Centralmagasin

Byggemodning Parkhus og Enghus

Byggemodning, Markhusene og 
Parcelgårdsvej

Sankt Hans sti (ringsti)

Nye stier og nedslagspunkter  
i parklandskabet

Cykelsti og hastighedsdæmpning, Søndre Allé

Udvidelse af Bistrupvænge, inkl. parkering

Ekstra parkeringsplads v/ Kurhusvænge

Stibro med dobbeltrettet cykelsti

Udretning af kryds og sikker skolevej

Cykelsti, hævet flade og ændret prioritet 
Boserupvej/Møllehusvej

Signalregulering Loddenhøj (sikker krydsning)

Naturgenopretning af Langvad Å
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PROJEKTER I 2023 - 2026

Genopret 
naturlandskabet

Rundt om Sankt Hans ligger det 
enestående ådalslandskab, bestå-
ende af våde enge, skov og fjord. 

Genopretningen handler både om 
at restaurere lavbundsarealer-
ne omkring åer og vandløb. Men 
også om at genetablere forbindel-
sen mellem park og fjord, der over 
mange år er groet til i uhensigts-
mæssig bebyggelse og beplantning. 

Målet er en sammenhængende 
blågrøn korridor, der både forbed-
rer levevilkår for dyr og planter, 
og giver nye landskabs- og rekre-
ative oplevelser for boboere og 
besøgende.

Langvad Å/ Gedevadsrenden

Et storstilet å genopretningsprojekt skal føre mere 
vand igennem Langvad Å systemet, således at hove-
dudløbet fra Store Kattinge sø nu føres gennem åen 
ud til fjorden ved Skt Hans Vest. I samme ombæring 
genslynges åen, og den får et ændret profil gennem 
lavbundsområderne syd og vest for hospitalet.

De første anlægsarbejder forventes udført i 2022.

Fjordkilen - ny forbindelse til fjorden

At genskabe forbindelsen til fjorden er en hovedop-
gave i arbejdet med at forvandle Sankt Hans til hele 
Roskildes rekreative baghave. Det er derfor prioriteret 
at understøtte udvikling af lysåben natur mod fjor-
den. Fjordkilen ligger nord for Fjordhus og Central-
magasinet og strækker sig  mod vest langs kysten. I 
Fjordkilen er der i dag både tætte beplantninger og 
tekniske anlæg, som er uhensigtsmæssigt placeret, 
og spærrer for den visuelle forbindelse mellem par-
ken og fjorden.

Projektet indbefatter flytning af materielgård, ned-
læggelse af overløbsbassin,  omlægning af Strand-
vænget til sti, rydning af beplantning, etablering af 
stier og nedslagspunkter mv. Projektet igangsættes i 
2022 med rydninger af beplantninger, men vil stræk-
ke sig over en længere årrække, i tæt koordinering 
med forsyningsarbejder. 

Projektet bidrager også til at iscenesætte Central-
magasinet, som er tiltænkt som et vigtigt kulturelt 
knudepunkt, og kobling til fjordlandskabet i området. 
Etablering af pladsdannelse mv. følger i kommende 
faser.
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Stibro over Langvad Å

Langvad Å løber i dag under Boserupvej mellem 
Søndre Allé og Bjergmarken. Naturgenopretnings-
projeketet koordineres med en ny cykelbro over Bo-
serupvej, som skal forbedre vilkårene for de bløde tra-
fikanter til den nye bydel. Stibroen bliver en del af en 
ny sikker skolevej fra Sankt Hans til Sct Jørgens Skole. 

 

Naturpleje og naturgenopretning

Rundt om hele Sankt Hans Vest ligger lavbundsare-
aler, som sammen med den græsklædte skråning 
mod Sankt Hans Øst udgør de naturområder, som 
ligeledes overgår til kommunal drift. Området er fre-
det med en landskabsfredning, som understøtter en 
ekstensiv naturdrift af en stor del af arealerne. Der vil 
være fokus på at igangsætte de tiltag, der kan øge 
biodiversiteten på områderne, som f.eks. høslet, af-
brænding og/eller græsning. Kreaturhegn renoveres 
hvor det er nødvendingt.
Rydninger af enkelte beplantninger igangsættes for 
at skabe større visuel kontakt med fjorden. 
Det undersøges, om der kan skabes bedre betingel-
ser for de karakteristiske  vådområder ved fx gravning 
af vandhuller eller omlægning af grøfter. 
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Styrk 
parklandskabet

Sankt Hans Vest består af bygning-
er, der med deres placering frem-
hæver landskabets kuperede ter-
ræn. Parklandskab støder helt op 
til soklen, og de store gamle træer 
kobler de ellers voldsomme byg-
ningsanlæg sammen i en menne-
skelig skala. Det er derfor af stor 
betydning, at udvikle og fremtids-
sikre parken som kulturhistorisk 
landskab, der bidrager til den sam-
let værdi af området. Parken ved-
bliver under kommunalt ejerskab, 
mens en ny bydelsforening vil 
være en vigtig samarbejdspartner i 
området.

Sankt Hans Sti  - indramning af 
parklandskabet

Som et nyt landskabselement i parken etableres en 
ny sti i overgangen mellem parklandskabet og de 
omkringliggende naturområder. 

Stien vil kunne tilbyde en smuk vandring ved en 
grænselinie der både formidler kontraster og variatio-
ner i landskabet. Undervejs ledes man forbi en række 
nedslagspunkter som tilføjer yderligere aktiviteter og 
oplevelser. Ved at arbejde med wayfinding og materi-
alevalg, vll stien vil skille sig ud fra de andre grusstier 
i parken. 

Dele af området vil over en årrække være præget af 
større anlægsarbejder og byggemodning. Derfor vil 
det være nødvendigt af dele af stien anlægges
med en mere midlertidig karakter, med særligt fokus 
på formidling. 

Projektet deles derfor op i to faser. Dette giver også 
mulighed for at arbejde mid midlertidige elementer i 
nogle af nedslagspunkterne, målrettet et spirende
byliv som afprøver forskellige funktioner som rekrea-
tive muligheder i området.
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Renovering af parkanlægget

Over de sidste år er parklandskabets landskabeli-
ge træk blevet sløret, og det er en vigtig del af hel-
hedsplanen at få tydeliggjort hovedlinierne i par-
ken, og genskabe udsigtslinier og overgange til 
naturlandsabet. 

De store, gamle træer i parken er bærende elemen-
ter med stor landskabelige værdier, men også af stor 
værdi for biodiversiteten, idet de bla. huser de mange 
typer af flagermus der findes i området. Det er derfor 
vigtigt at itænke en langsigtede udvikling af beplant-
ningen, med individer i alle aldersfaser, fra nyplant-
ninger til stående dødt ved.

Parkanlæggets skal i sin driftsform både understøtte 
det havehistoriske udtryk, og også give plads til større 
biodiversitet. Der er stor potentiale for at tilgodese de 
beskyttede dyre- og planter arter der lever i umiddel-
bart nærhed.

Ved at udbygge det eksisterende stinet skabes et 
samlet stinet tilpasset det nye byliv i området, for 
bedre tilgængelighed og adgang, både i området 
og mellem parklandskabet og det omkringliggende 
natur.
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Mødesteder i parken

Der skal yderligere indtænkes mødesteder og land-
skabelige anlæg i tilknytning til stierne, som indby-
der til en pause, et møde eller leg. Det kan fx være 
siddeplinte, som placeres særligt steder i parken, hvor 
stierne krydser hinanden. Plintene vil skabe gode op-
holdsmuligheder og vil også fungere som markører 
og orienteringspunkter i landskabet. 

Der kan fx etableres en siddeplint ved det gamle 
egetræ ud mod fjorden. Her kunne en træbro til fx. 
kajakker også placeres. Der kan etableres sports- og 
legepladser foran Fjordhus. Der kan etableres en pa-
villon eller andet i Kæpskoven. Der kan etableres en 
rundgang af træ omkring hængepilen i sumpen mod 
nordvest. Og der kan være adgang til haveskulpturen 
ved Villa d’Este, som også kan gøres klar til institution 
ved etablering af legeplads. En række nedslagspunk-
ter hører ind under projektet Skt Hans Sti.

Der vil blive udviklet et program for inddragelse af 
kunstnere og større eller mindre konkurrencer om 
udformning af de forskellige projekter.
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Forundersøgelser og 
beskyttelseshensyn

Der vil i forbindelse med anlægsarbejder skulle 
igangsættes en række forskellige forundersøgel-
ser. Både forureningsundersøgelser og arkæologi-
ske forundersøgelser, kan påvirke de enkelte pro-
jekters omkostninger og tidsplan. Undersøgelser 
igangsættes i koordination med faser for bygge- og 
anlægsarbejder.

Store dele af området er underlagt forskellige fred-
ninger og beskyttelseslinier. Der vil derfor også være 
en vigtig forudsætning for byggemodningen at få til-
passet projekterne i dialog med de relevante myndig-
heder, og få indhentet de relevante tiladelser.

U
d

si
g

t 
ov

er
 f

re
d

et
 o

m
rå

d
e 

la
n

g
s 

B
os

er
u

p
ve

j



14

PROJEKTER I 2023 - 2026

 
Bæredygtig mobilitet

Sankt Hans skal være en bæredyg-
tig bydel, hvor borgere, brugere og 
besøgende har det bedst mulige 
grundlag for at udvikle bæredygtige 
transportvaner. 

Målet er, at intern trafik primært sker 
på cykel eller til fods og derfor skal 
karakteren af de interne veje være 
derefter. Samtidig skal parkeringsare-
aler placeres hensigtsmæssigt i for-
hold til adgangsveje og kulturmiljøet. 

På de korte adstande skal bus og cyk-
ling være attraktive, mens biltrafik-
ken naturligt skal ledes til det over-
ordnede vejnet. Derfor skal der tages 
hånd om den afledte trafik, så de om-
kringliggende områder ikke belastes 
unødigt.

Trafikalanlæg inden for Sankt Hans

Den vedtagne mobilitetsstrategi foreslår en række 
anlægsprojekter og adfærdstiltag delt op på mobili-
teten inden for Sankt Hans, samt den afledte trafik i 
de omkringliggende områder. 

Internt på Sankt Hans bliver det mest omfattende 
anlægsarbejde at gøre Bistrupvænge til en af de to 
primære adgangsvej til Sankt Hans for den kørende 
trafik. Vejens tilslutning til Boserupvej skal udvides og 
den sydligste del opgraderes for at imødekomme den 
stigende trafik. På den øvrige del af Bistrupvænge 
skal der etableres parkering på begge sider af vejen. 
Derudover skal der etableres hævede flader flere ste-
der i området for at dæmpe hastigheden. 

Opgradering af busstoppesteder med overdækket 
cykelparkering, læskur og digital trafikinformation 
skal foretages. I tilknytning til nyt busstoppested ved 
Centralmagasinet, etableres et såkaldt mobilitetsknu-
depunkt, hvor forskellige mobilitetstilbud er sam-
let og synlige. Her reserveres pladser til delebiler og 
samkørsel samt parkering til både private cykler og 
bycykler. 

Sankt Hans

Bymidten

40

Helhedsplan med muligt scenarie for delområder

#1 Bistrupvænge
141 pladser

#2 Enghus
107 pladser

#2 Parkhus
108 pladser

#3 Centralpladsen
88 pladser

#4 Fjordhus
28 pladser

#5 Centralmagasinet
20 pladser

#6 Slottet
44 pladser

#7 Østerhus/Sønderhus
83 pladser

#8 Søndre Allé
38 pladser

#9 Kurhuspladsen
91 pladser

#10 Kurhusvænge
40 pladser

#11 Parcelgårdsvej
23 pladser

#11 Markhusene
78 pladser

Parkeringsarealer på Sankt Hans

Placeringen af parkeringspladser på Sankt Hans har 
stor betydning for trafikmønsteret til, fra og igennem 
området. Og for bevaring og beskyttelse af områdets 
store landskabelige og kulturhistoriske kvaliteter. Der 
forventes ca. 400 boliger i området, som sammen 
med de øvrige funktioner udløser et samlet behov for 
parkering på ca. 845 pladser. 

Parkeringsarealer placers i fremtiden let tilgængeli-
ge fra det overordnedet vejnet, hvor Søndre Allé og 
Bistrupvænge bliver de hovedadgangsveje. Søndre 
Allé vil forsyne den østlige del af området, med den 
eksisterende p-plads mellem Fjordhus og Østerhus, 
samt en ny p-plads syd for Kurhus som de store plad-
ser. Dette suppleres med flere pladser ved de enkel-
te byggerier. Mod vest udvides Bistrupvænge, og der 
etableres terrænparkering på en stor del af vejen. 
Dertil kommer der krav om parkering i konstruktion 
under nybyggerierne Enghus og Parkhus. 

Samlet set viser kortet ovenfor (som findes i mobili-
tetsplanen), placering af ca 900 pladser. Der regnes 
således med en overkapacitet på ca 50 pladser ift. det 
forventede parkeringsbehov.
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Trafikanlæg øst for Sankt Hans mod 
Sankt Jørgensbjerg og bymidten

For at opå det ønskede trafikflow til og fra Sankt 
Hans Vest og minimere belastningen i de omkringlig-
gende områder, er det hensigtsmæssigt at ændre på 
vejstrukturen rundt om Sankt Hans. 

For at understøtte cyklen som transportmiddel mel-
lem Sankt Hans og bymidten indrettes Bistrup Allé 
som 2-1 vej på strækningen mellem Bistrup Bakke og 
Lindegårdsparken. Samtidig etableres en bussluse, 
der forhindrer gennemkørende biltrafik fra øst. Slu-
sen suppleres med gennemkørselsforbud omkring 
Sankt Hans Have.  

På Boserupvej etableres cykelstier i begge sider mel-
lem Lindegårdsparken og Møllehusvej.  I krydset Lin-
degårdsparken/Boserupvej anlægges en hævet flade 
for bedre krydsning af cyklister. Prioriteten af T-kryd-
set Boserupvej/Møllehusvej ændres, så den syd-vest 
gående retning til Møllehusvej bliver den prioriterede 
frem for den øst-vest gådende retning. Derved signa-
leres at Sankt Hans Gade ikke er  en attraktiv rute for 
gennemkørende trafik. 
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Trafikanlæg syd for Sankt Hans og 
mod Møllehusvej

Hovedadgangsvejen Søndre Allé skal opgraderes, så 
den i fremtiden også kan være sikker skolevej til Sct 
Jørgens Skole i Sønderlundskvarteret. Der etableres 
hastidhedsdæmpning mellem Kurhus og Sønderhus 
og dobbeltrettet fællessti i den østlige side af alleen 
mellem Kurhusvænge og Boserupvej. For en sikker 
krydsning af Boserupvej af lette trafikanter etableres 
en hævet flade, som samtidig understreger at Søndre 
Allé er en sekundær vej, mens Boserupvej er den pri-
mære. Dette leder også bilister til den vestlige del af 
området mod Bistrupvænge.  

Prioriteten i T-krydset Boserupvej/Bjergmarken æn-
dres, så den syd-vest gående retning bliver prioritet 
frem for den øst-vest gående retning. Samtidig rettes 
krydset ud for at give en mere direkte og tydelig for-
bindelse. Cyklister ledes sikkert videre ad Bjergmar-
ken med cykelstier frem til Loddenhøj, hvor der etab-
leres signalregulering med svingbaner fra Loddenhøj 
og sikker krydsning for cyklister over Rørmosen mod 
Sønderlundsvej.
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Udbud og salg: frasalg af første 
byggerier - og planlægning for de 
næste

Realiseringsstrategien er baseret på en udbudstakt 
med frasalg af byggefelter i etaper for kunne koor-
dinere det med byggemodningsomkostninger. 2022 

byder på forberedelse af udbud af Vesterhus og 
bygning 21 samt dialogforløb for almene boliger i 
Østerhus/Sønderhus. 

Næste fase af udbud er under forberedelse med byg-
geretsgivende lokalplaner for Slottet samt Enghus 
og Parkhus. Nybyggeri ved Bistrup Allé udpeget i 
helhedsplanen og kaldt Enghus og Parkhus vil blive 
max tre etager, overvejende bestående af lejligheder 
omkring gårdrum, og med krav om parkeringskælder 
under begge byggerier. Plangrundlaget vil yderligere 
lægge vægt på høj standard for materialevalg, faca-
dedetaljer og indplacering i landskabet

Udarbejdelse af det fornødne plangrundlag henstår. 
Det forventes, at udbud kan igangsættes inden ud-
gangen af 2023. 

©
 C

op
yr

ig
h

t 
og

 b
ill

ed
te

ks
t 

h
er

PROJEKTER I 2023 - 2026

Bevar og 
transformer 
bygningsanlægget

Mangfoldighed i boligtyper og be-
boere er nøgleord i visionen for 
Sankt Hans. Derfor frasælges byg-
gerierne på Sankt Hans lidt efter 
lidt fra øst mod vest med udgang-
punkt i de eksisterende byggerier. 
Og derfor priorteres både almene 
boliger og bofællesskaber sam-
men med salg til privat udvikling.

Bevaring af stedets særlige arki-
tektur og atmosfære prioriteres 
også ved præcise lokalplaner og 
udbudsprocesser.

+400

+800
+1000

Slottet

Bistrup Allé
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Bistrupvej
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13 Sønderhus

Bolig2.323 m2

20 Vesterhus

Bolig572 m2

21 Kurhus

Bolig1.099 m2

32 Kurhus

Bolig1.203 m2

34 Krathus

Bolig605 m2

16 Søndre Allé

Institution441 m2

Kurhus samlet

Erhverv9.487  m2

01 Hovedhus

Bolig714 m2

61 Nørrehus

Erhverv737 m2

36 Søhus

Erhverv184 m2

66 Parcelgårdsvej 2

Bolig271 m2

43 Villa d’Este

Institution944 m2

Markhusene

Bolig3.721 m2

Markhusene

Bolig1.489 m2

Enghus

Bolig7166 m2

Parkhus

Bolig5.204 m2

Parcelhusene

Bolig1230 m2

Centralmagasinet samlet

Erhverv4.286 m2

Fjordhus

Bolig7.502 m2

02 Vest�øj

Bolig1.150 m2

03 Øst�øj

Bolig1.082 m2

12 Østerhus

Bolig3.871 m2

Signatur

Bofællesskab

Private boliger

Almene boliger

Erhverv/O�entligt

Slottet som bofællesskab

Bofællesskaber er et vigtigt boligpolitisk værktøj til 
at skabe byer i balance og understøtte den ønskede 
mangfoldighed på Sankt Hans med et både fysisk 
og socialt alternativ til den klassiske bolig. Slottet er i 
den poltisk vedtagne strategi for boligtyper udpeget 
til netop bofællesskab.

Valget er faldet på Slottet, fordi den fysiske struktur 
og placering er særlig egnet til at rumme et selvgro-
et bofællesskab. Bygningerne ligger samlet rundt om 
et gårdrum, som danner godt udgangspunkt for et 
hverdagsfællesskab. 

Slottet skal udbydes som bofællesskab gennem en 
åben og inviterende mobiliseringsproces, hvor der er 
mulighed for at samle sig i bofællesskabsgrupper, ba-
seret på erfaringerne fra bofællesskabssekretariatet. 
Der udarbejdes byggeretsgivende lokalplan for Slot-
tet i 2022-22023 som led i mobiliseringsprocessen.
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Forsyning

Ift. forsyning pågår et arbejde med at udrede tilstand 
og omfang af renovering samt fordeling af udgifter 
med Fors A/S. Kommende opgaver omfatter indgå-
else af overdragelsesaftaler med Fors ift. ledninger, 
politisk vedtagelse af tillæg for vand og spildevand og 
projektforslag for varme. Derudover aftaler om el og 
tele, og koordinering af Fors’ ledningsarbejder og RKs 
realiseringstakt og byggemodning. Yderligere udskil-
lelse af pumpestation øst som er Regionens ejendom. 

P
rojek

ter i 20
23-20

26
©

 S
D

FE
 S

kr
åf

ot
o 

Te
kn

is
ke

 a
n

læ
g

 v
ed

 f
jo

rd
en

Aftaler med Region Hovedstaden 
om brug enkelte bygninger

Region Hovedstaden har meddelt, at der fortsat vil 
være hospitalsaktiviteter i Fjordhus en årrække end-
nu. Regionen udskyder således opførelse en ny af-
deling M i Sankt Hans Øst. Det er fortsat forventnin-
gen, at Afdeling M fraflytter Fjordhus på et tidspunkt. 
Fjordhus fastholdes i rammelokalplan 714 som hospi-
talsfunktioner, hvorfor en ny byggeretsgivende lokal-
plan for bygningen skal vedtages før den kan omdan-
nes til boliger. 

Region Hovedstaden har yderligere meddelt behov 
for at fortsætte administration og visse behandlings-
aktiviteter i Østerhus/Sønderhus samt Centralkøk-
kenet året ud i 2022. Der indgås en lejeaftale med 
Regionen for disse bygninger for 2022. Aftalen rykker 
tidsplanen for omdannelse af Østerhus/Sønderhus en 
smule, men der er fortsat dialog med Boligselskabet 
Sjælland om overtagelse af disse bygninger til alme-
ne boliger. 
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Organisering af bydelsforening 

Grundejerforeningsvedtægter udarbejdes i 
2022/2023. Grundejerforeningen får karakter af en 
bydelsforening med inspiration fra bl.a. Musicon, 
hvor vedtægtsgrundlaget tager stilling til fordeling 
af driftsforpligtelser mellem fremtidige grundejere 
og Roskilde Kommune. Roskilde Kommune bevarer 
ejerskabet til parkområdet. Derudover skal der udar-
bejdes en driftmodel for parkeringsløsninger og for-
deling af forpligtelser mellem boliger og erhverv, her-
under fx bidrag til kulturelle aktiviteter i bydelen. 

I 2023 og frem følger et arbejde med at organisere og 
idriftsætte grundejerforeningen som en bydelsfor-
ening i takt med, at nye grundejere indtræder som 
følge af de første udbud.

KURHUS

VARME-
CENTRALEN

Erhverv, institution, 
kultur mv.

Boliger
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Skab nyt liv i 
området

Det er et mål at engagere Roskil-
des borgere og etablere udadvend-
te, fællesskabende funktioner og 
erhverv på Sankt Hans. 

En særlig indsats for at aktivtere 
de ikoniske bygningsværker er 
afgørende for at skabe rammer-
ne om nye fællesskaber. Der skal 
både kommercielle operatører, 
foreninger og kommunale funkti-
oner til at skabe Roskildes rekrea-
tive baghave. 

Identiteten, historien og de nye 
tiltag skal formidles i området 
både inde og ude, og også digitalt 
og andre relevante fora. 

Kurhus og Centralmagasin

Kurhus og Centralmagasin er fyrtårne for byliv i om-
rådet, der både viser de historiske lag af behandlings-
former og selvforsyning, og er selve kernen i områ-
dets identitet. Markedsanalysen har videreudviklet 
og markedstestet koncepterne for bygningerne fra 
helhedsplanen, og foreslår forskellige investor- og 
operatørmodeller.

Målet er at finde en model for realisering af visioner-
ne for bygningerne - formentlig i samarbejde med 
eksterne investorer. Der er derfor opstartet meget 
indledende dialog med mulige investorer, herunder 
fonde, med henblik på disse fremtidige modeller for 
Kurhus og Centralmagasin. 

Som del af klargøring af bygninger til erhverv/udad-
vendte skal der foretages råmodning og klargøring til 
nye funktioner. Det er en forudsætning at fremtidi-
ge investorer/operatører finansierer den omdannelse, 
der passer til deres formål med bygningerne. 

Sct. Hans Naturhave

Sct. Hans Have er det tredje fyrtårn for byliv. Fonds-
projektet Sct Hans Naturhave realiseres som et af de 
første projekter i området. Byggeprogrammet fast-
lægger omdannelse af en række haverum, der hver 
især skal inspirere til ro og fordybelse, aktivitet og 
leg eller fremhæve de kulturhistoriske og naturgivne 
værdier. Dertil styrkes cafeen, og Gartnerhuset får en 
gennemgribende renovering og nye funktioner. 

Denne omdannelse har til formålet at udfolde og 
forstærke de fysiske rammer og organisationen i og 
omkring Sct. Hans Have således at Sct. Hans Have i 
fremtiden er økonomisk selvbærende, samt skaber 
livskvalitet og fremme mentalsundhed gennem in-
kluderende arbejdsfælleskaber og lavintense aktivite-
ter i restorative grønne rammer. Formålet er endvide-
re at videreudvikle området omkring Sct. Hans Have 
til glæde for alle, i henhold til Roskilde Kommunes 
helhedsplan for Sankt Hans Vest. 

Projektet er finansieret med fondsdonation fra OJD 
Fonden og foregår i et samarbejde mellem forenin-
gen Sct. Hans Have, Roskilde Kommune og OJD 
Fonden. 
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Projektorienteret inddragelse og 
midlertidige tiltag

I Roskilde er der tradition for at skabe byen sammen 
med borgerne. Det skal selvølgelig også ske på Sankt 
Hans. Det er erfaringen, at det dybe engagement 
oftest sker på enkelttemaer og specifikke projekter. 
Som en del af at finde det rette mix af private og of-
fentlige aktører, der førløser visionen, skaber stolthed 
blandt borgerne og øger salgsværdien af bygninger-
ne, prioriteres inddragelse af både borgere og aktører 
derfor i de indsatser, der sættes igang i dette spor. 
I foråret 2022 afholdes en række borgervandringer 
med borgmesteren og særlige videnspersoner som 
guider. Derudover planlægges borgervandringer i 
forbindelse med det offentlige høring af rammelokal-
planen for området.  

Midlertidige eksperimenter både i og udenfor byg-
ningerne er yderligere en væsentlig del af at kick-
starte et succesfuldt byliv på Sankt Hans. Derfor 
igangsættes en særlig indsats for at videreudvikle 
og udvælge events og midlertidige funktioner. Disse 
eksperimenter kan også være med til at afklare hvilke 
funktioner og aktører, der skal forsætte permanent 
på Sankt Hans.
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Prospekt for nyt Sct. Hans Museum

Sankt Hans gemmer på et væld af historier fra 200 år 
som psykiatrisk hospital. Både i behandlingsformer 
gennem tiden, hvor både kunst og naturen har ind-
gået, og Sankt Hans som selvforsynende by. I kæl-
deren under Kurhus har ihærdige frivillige gennem 
mange år drevet et lille musem med genstande fra 
denne rige historie. Museet er formelt set en del af 
Psykiatrisk Center Sct Hans. 

Markedsanalysen peger på potentialet for at gøre 
museet til en mere markant del af det fremtidige 
Sankt Hans. Der er derfor nedsat et arbejde for ud-
vikling af et nyt museum. Roskilde Kommune indgår 
sammen med Psykiatrisk Center Sct Hans og RoMU 
og de frivillige. Første skridt er udarbejdelse af et pro-
spekt til ansøgning af fonde. Visionen handler om at 
styrke afstigmatieringen af af psykisk sygdom gen-
nem bedre formidling. Dertil formidling af historien 
og stedet, behandlingsformer og patientkunst. 

Det skal ske på en mere prominent placering i Kurhus 
og kunne også være et omdrejningspunkt for formid-
ling og aktiviteter ude i området. Prorjektet realiserer 
visionerne om at aktivere området og bygningerne til 
formidle de mange historiske lag på Sankt Hans. 
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Budgetforslag

I skemaet på næste side ses et for-
slag til økonomien for handlepla-
nens indsatser. 

Budgettet er opbygget omkring de 
indsatser og projekter, som allere-
de nu er kendte og i 2022 - 2023. 
Herudover er anslåede udgifter til 
kommende projekter i 2024-2029 
også angivet. 

Afbetaling af lånefinansiering

Det forudsættes, at frasalg af byggerier dækker Ros-
kilde Kommunes lånefinansiering for køb af området, 
og vil muliggøre tilbagebetaling af lånefinansiering 
samt udgifter til byggemodning.

Økonomisk grundprincip

Det økonomiske grundprincip er, at byggemodning 
følger en hensigtsmæssig udbygnings-tankt med fra-
salg af byggefelter i afgrænsede områder. Der forven-
tes en positiv nettobalance mellem investeringer og 
indtægter, når hele området er fuldt byggemodnet 
og alle byggefelter solgt fra. Alle vurderinger viser, at 
dette økonomiske styringsprincip er realistisk. Der er 
allerede nu stor markedsinteresse for området. 

Der vil selvsagt foreligge en form for kommunal “mel-
lemfinansiering” ift. de byggemodningsinvesteringer, 
der sker i 2022 og 2023 indtil de første salg er gen-
nemført. Målet er, at investeringerne, der skaber et 
levende bykvarter på Sankt Hans - og opgraderer tra-
fikforhold i de omkringliggende områder - kun mid-
lertidigt belaster kommunens økonomi i takt med, at 
indtægter fra salg kommer ind. 

Samarbejde mellem kommunen og 
øvrige aktører

I arbejdet med realisering af helhedsplanen vil Ros-
kilde Kommune styrke den tætte dialog med ak-
tører og investorer i og omkring Sankt Hans om 
realisering af de forskellige projekter. Ligeledes vil 
kommunen så vidt muligt understøtte lokalt fun-
derede projekter, der er i overensstemmelse med 
udviklingsprogrammet. 

Karakteren af budgetoversigten

Projektet er i en indledende fase. Budgetoversigten 
er lavet på baggrund af skøn over udgifterne til de 
forskellige indsatser, der er beskrevet her i handlepla-
nen. I de kommende handleplaner vil detaljerings-
graden udfoldes så det følger handleplanens overord-
nede linjer. Det må derfor forventes, at beløbene kan 
afvige, når de nærmere detaljer i projekterne bliver 
fastlagt.
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Økonomioversigt 
I/II

B
u

d
getforslag

Byggemodningsinvesteringer             
overslag  2023 2024 2025 2026 2027‐2030

I alt  20.450 20.000 20.000 40.000 37.650

Budgetforslag ‐ oversigt over afledt drift 2023 2024 2025 2026 2027‐2030

5.J.1 20.450 20.000            20.000            40.000           37.650                  
5.J.1 9.450             4.600             5.000             5.550             26.500                 

I alt 5.J.1 29.900 24.600 25.000 45.550 64.150

Afledt drift
Byggemodning
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Økonomioversigt
II/II

B
u

d
getforslag Byggemodningsinvesteringer             

overslag  2023 2024 2025 2026 2027‐2030

I alt  20.450 20.000 20.000 40.000 37.650

Budgetforslag ‐ oversigt over afledt drift 2023 2024 2025 2026 2027‐2030

5.J.1 20.450 20.000            20.000            40.000           37.650                  
5.J.1 9.450             4.600             5.000             5.550             26.500                 

I alt 5.J.1 29.900 24.600 25.000 45.550 64.150

Afledt drift
Byggemodning
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