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Befolkningstal pr. 1. januar efter by/kommune og tid:

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Roskilde Kommune 81.947 82.542 83.137 83.554 84.219 85.026 86.207 87.015 87.382 87.577

Roskilde By 46.701 47.117 47.828 48.186 48.721 49.297 50.046 50.393 50.781 51.121

Beliggenhed
Ejendommen er beliggende på adressen Industrivej 56, 
4000 Roskilde. 

Ejendommen har en attraktiv beliggenhed i det østlige 
Roskilde, hvor den indgår som en integreret del af Roskilde 
Retail Park, hvor også Elgiganten, thansen, Petworld og 
Bauhaus har butik. Roskilde Retail Park udvides forventeligt 
oktober 2019 med en butik udlejet til SPORT 24. Biltema 
bygger en 5.500 m² butik, som bliver Danmarks største og 
kommer til at huse en mindre café. Butikken forventes fær-
digbygget i oktober 2019 og vil udgøre butiksområdets øst-
lige afgrænsning. 

Samlingen af flere aktører i området giver en god synergi, 
der tiltrækker et betydeligt antal kunder.
Læs mere om Roskilde Retail Park side 20-21.

Roskilde er Danmarks 10. største by med 51.121 indbyggere 
i 2019 og er hovedby for Roskilde Kommune. Roskilde er en 
vigtig uddannelsesby og indeholder blandt andet Roskilde 
Universitet. I en prognose udarbejdet for Roskilde Kommu-
ne i 2017 forventes befolkningstallet for kommunen at fort-
sætte med at udvikle sig positivt i hele prognoseperioden, 
frem til 2021.
 
Roskilde Retail Park er beliggende med direkte facadeværdi 
mod Holbækmotorvejen - tæt ved til- og afkørsel Roskilde Ø. 
Årsdøgnstrafikken blev i 2018 målt til 69.474 på motorvejen 
ved Ejendommen.

Trekroner Station forbinder Ejendommens nærområde med 
Hovedstadsområdet og stationen tager dagligt imod ca. 
6.000 rejsende. Her standser mere end 90 tog hver dag med 
ca. fire tog i timen i retning mod København og Roskilde, 
hvor turen tager henholdsvis ca. 24 og 3 minutter.
Læs mere om Trekroner side 22.

For i højere grad at drage nytte af værdien, den stationsnære 
beliggenhed bidrager med, blev der i 2018 lavet et tillæg til 
Kommuneplanen, der udvider det stationsnære område til 

at omfatte arealet øst for motorvejen, direkte overfor Ros-
kilde Retail Park, således at der her kan opføres store kon-
torbygninger.

Ejendommen er således beliggende i et attraktivt handels-
område med et stort kundegrundlag og særdeles gode ad-
gangsforhold, der - foruden lokalmiljøet i Roskilde og den 
usædvanligt store trafik i Ejendommens nærområde - også 
tiltrækker et større opland.

Formand for Plan- og Teknikudvalget, Tomas Breddam, ud-
talte ifølge Roskilde Kommunes hjemmeside følgende om 
placeringen ved Holbækmotorvejen og Trekroner Station til 
Ejendommens rejsegilde:

”Vi har historisk en stor og rig handelstradition i Roskilde og 
med placeringen af det nye butiksområde midt mellem Hol-
bækmotorvejen og Trekroner Station får de nye butikker en af 
de bedste beliggenheder på Sjælland i forhold til infrastruktur. 
I forbindelse med realiseringen af butiksområdet har Roskilde 
Kommune besluttet at forbedre de trafikale forhold i området, 
og det medfører bl.a., at der etableres et nyt lyskryds på Indu-
strivej/Betonvej. Tilkørselsmulighederne og den gode geogra-
fisk placering er én ting, men det, der for alvor gør centerområ-
det unikt, er afstanden til Trekroner Station, der gør det muligt 
både at køre bil eller cykel og tage bus eller tog til området.”

Foruden de øvrige butikker i Roskilde Retail Park, har også 
en lang række andre aktører valgt en placering i Ejendom-
mens nærområde, og der findes inden for en afstand af ca. 
1.000 meter fra Ejendommen ligeledes aktører som Jem & 
Fix, Silvan, Harald Nyborg, STARK, SKODA, Fakta, SuperBrug-
sen og Ejner Hessel. 

Det er Blue Capitals vurdering, at den særdeles gode belig-
genhed – som del af et attraktivt handelsområde med et 
stort opland og kundegrundlag – dels fremtidssikrer driften 
for JYSK, men ligeledes også sikrer en god prognose for al-
ternativ anvendelse af Ejendommen, såfremt dette skulle 
blive nødvendigt. 
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