
    Inspiration til den strategiske udvikling af kommunen

byrejsen.dk – Strategisk Byudvikling gennemførte i maj 2011 en firedages studietur for 

Roskilde Kommune til Bilbao. Deltagerne var kommunens Kultur- og Idrætsudvalg samt 

en række embedsmænd. Formålet var at give målrettet inspiration til kommunens ud-

viklingsstrategier, herunder hovedstrategien ”Det Musiske Roskilde” som bl.a. handler om 

udvikling af den kreative bydel Musicon og etableringen af Danmarks Rockmuseum. 

    Kulturel planlægning, byrum og fysisk aktivitet

Roskilde Kommune kører med tre udviklingsstrategier som indeholder visioner, spor og 

prioriterede projekter som danner rammen for arbejdet i den resterende byrådsperiode. Vi-

sionerne er: Uddannelse og forskning; Det Musiske Roskilde og Sundhed og Idræt. Det Mu-

siske Roskilde er hovedstrategien og dækker over både det snævert musiske og det bredere 

historisk-kulturelle Roskilde, i kraft af hhv. Roskilde Festival, Domkirken og Vikingeskibene. 

Hvordan kan de musiske elementer bruges til at styrke byens brand, og bruges som funda-

ment for at tiltrække kreative erhverv, styrke byens musiske uddannelsesinstitutioner og 

skabe øget turisme? Hvor kan der hentes best practice på dette område?

    Studietur til Bilbao i maj 2011

Studieturen blev gennemført i maj 2011 og rummede besøg hos kommunen, den kom-

munale kulturplanlægningsafdeling Bilbao Next samt udviklingsselskabet Bilbao Ría 2000 

og tænketanken Bilbao Metropoli 30. Besøgene hos kommunen gav indblik i, hvordan man 

målrettet har brugt kulturen som driver i byudviklingen og hvordan kulturen også i frem-

tiden skal generere jobs, øge turismen og skabe livskvalitet for byens borgere. Studieturen 

indeholdt også rundvisninger i byrum i Bilbao og nabobyen Barakaldo og gav inspiration 

til bevægelsesfremmende byrum og hvordan man fx kan indrette trådløs netforbindelse i 

byens offentlige rum.  

Vicedirektør i Børn og Kultur Jakob Skriver, Roskilde Kommune, siger om udbyttet 

af turen: ”Blandt udvalget var der generelt meget stor tilfredshed med studieturens faglige 

såvel som praktiske forløb. byrejsen.dk – Strategisk Byudvikling havde anbefalet Bilbao og 

det var virkelig en fantastisk destination. Særligt inspirerende var besøget hos Bilbao Ría 

2000, hvor de offentlige institutioner samles ved et skrivebord og sammen skaber fælles 

fremdrift. Det er noget vi efterfølgende har tænkt meget over. Besøget hos kommunen 

gav også et rigtig godt indblik i den proces Bilbao har været igennem de seneste 15 år og 

hvordan byen målrettet har forfulgt en samlet strategi med kulturen som et af de bærende 

elementer. byrejsen.dk – Strategisk Byudvikling leverede en professionel indsats igennem 

hele forløbet.”
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byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling arrangerer studierejser for Realdania og en lang 
række kommuner. Vores ture giver konkret og brugbar viden om de bedste byudviklingspro-
jekter i Europa.
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