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

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 54, 
4000 Roskilde. 

Ejendommen har en attraktiv beliggenhed i det østlige Ros-
kilde, hvor den indgår som en integreret del af Roskilde Re-
tail Park, hvor også JYSK, thansen, Petworld og Bauhaus har 
butik. Roskilde Retail Park udvides forventeligt oktober 2019 
med en butik udlejet til SPORT 24. Biltema bygger en 7.500 
m² butik, som bliver Danmarks største og kommer til at huse 
en mindre café. Butikken forventes færdigbygget i oktober 
2019 og vil udgøre butiksområdets østlige 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. Ejendommen udlejet til Elgiganten udgør 
facaden mod motorvejen og har således optimal synlighed.

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 Elgiganten, men ligeledes også sikrer en god prognose 
for alternativ anvendelse af Ejendommen, såfremt dette 
skulle blive nødvendigt. 
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Foto fra den 2. august 2019

Ejendommen er beliggende som en del af Roskilde Retail 
Park. Butiksområdet huser i dag - udover Elgiganten - JYSK, 
thansen, Petworld og Bauhaus. Biltema har i butiksområdet 
påbegyndt byggeriet af deres største butik i Danmark på 
7.500 m², som forventes færdigbygget i oktober 2019, og 
vil foruden at indeholde hele Biltemas varesortiment også 
indeholde en mindre café. 

Der er indgået lejekontrakt med SPORT 24, der får butik ved 
siden af thansen, i direkte forlængelse af den allerede etab-
lerede bygning. Butikken forventes færdigopført til indflyt-
ning i oktober 2019.

Bauhaus åbnede i 2013, som den første del af Roskilde Re-
tail Park. I november 2018 kunne både thansen, Petworld, 
JYSK og Elgiganten slå dørene op til deres nye butikker. 
Elgiganten havde frem til indflytningen i det nye lejemål i 
butikscentret deres forretning i Roskilde på Københavnsvej i 
midtbyen. SPORT24, JYSK og thansen har ligeledes flyttet fra 
tidligere butikker i Roskilde til Roskilde Retail Park.

Grundet den gode synergieffekt mellem butikkerne i bu-
tiksområdet er aktørernes forretninger en lang række andre 
steder i Danmark samlet i butikcentre og på lokationer i 
nærhenden af hinanden. "Det her mix mellem boksbutikker 
tror vi på - det har vi god erfaring med fra andre byer. Bau-
haus har allerede ligget der i en del år og er en naturlig del 
af området" udtalte Peder Stedal, administrerende direktør i 
Elgiganten A/S til rejsegildet.

Peder Stedal har yderligere udtalt følgende om beliggenhe-
den i Roskilde Retail Park:
"Vi har i flere år været vokset ud af vores gamle lokaler i Roskilde, 
og jeg glæder mig meget til at kunne byde vores kunder inden-
for i det nye varehus, så vi kan give dem endnu bedre oplevelser. 
Udover at selve varehuset er opgraderet kraftigt indvendigt, så 
er tilkørsels- og parkeringsforhold også forbedret markant, så 
kunderne vil opleve, at det er langt mere tilgængeligt og mere 

bekvemt at komme til og fra Elgiganten i Roskilde."

JYSK, thansen og Petworld har ligeledes udtalt sig positivt 
om deres nye butikker i Roskilde Retail Park. 

Flytningen af butikken til de nye lokaler i Roskilde Retail Park 
indebærer, at der nu er plads til at fremvise hele Elgigantens 
sortiment.

I den nordlige del af butiksområdet, i meget tæt tilknytning 
til Trekroner Station, er der mulighed for etablering af en 
kontorbygning på op til 5.000 m².

Indkørslen til Roskilde Retail Park sker via Betonvej og In-
dustrivej. Kommunen har på baggrund af udviklingen af 
butiksområdet planlagt en forbedring af de trafikale forhold 
i området. Dette vil blandt andet betyde, at der etableres lys-
regulering af krydset Betonvej/Industrivej, forventeligt i uge 
36. Ydermere forventes der udarbejdet en helhedsplan for 
Københavnsvej, der fra kommunens side ønskes forskønnet.

Der etableres minimum 280 nye parkeringspladser ved El-
giganten, JYSK, thansen og Petworld i forbindelse med ud-
videlsen af butikscentret, ligesom der ved Bauhus er etablet 
ca. 280 pladser. Der forventes yderligere p-pladser etableret 
i den nordlige del af retail parken, direkte syd for Trekroner 
Station.

Konkurrenceklausuler
Der er på Ejendommen gældende konkurrenceklausuler an-
gående udlejning til Lejere, hvis hovedsortiment er konkur-
rerende med Petworld eller SPORT 24.

Der er på naboejendommene i den samlede bebyggelse, 
som Ejendommen udgør en del af, tinglyst konkurrence-
klausul for Elgiganten.
Se yderligere om konkurrenceklausuler side 33.

Roskilde Retail Park

Vi har historisk en stor og rig handelstradition i Roskilde og med placeringen af det nye varehus ved 
siden af motorvejen, får Biltema en af de bedste beliggenheder på Sjælland i forhold til infrastruktur.

”
“

- Kultur- og kirkeminister, tidligere Borgmester i Roskilde Kommune, Joy Mogensen

Visualiseringer af Roskilde Retail Park - uarbejdet af Daugaard Pedersen A/S.

KontorbygningSPORT 24

BiltemaKontorbygning SPORT 24

Biltema

Bauhaus

Bauhaus SPORT 24
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Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 645 for Centerområde ved Trekroner syd. Det nedenfor anførte er direkte afskrift fra 
lokalplanen. Lokalplaner regulerer mulighederne for udvikling inden for det af lokalplanen regulerede område, herunder hvad 
og hvor der må bygges, samt hvad bebyggelsen må benyttes til. 

Lokalplanen påvirker således både mulighederne for at udvide den på Ejendommen værende bebyggelse, og hvad bebyggel-
sen, såfremt alternativ anvendelse bliver relevant, lovligt kan anvendes til, samt hvilken aktivitet der kan etableres i Ejendom-
mens nærområde.

Lokalplan

Lokalplanens baggrund
Byrådet ønsker at muliggøre et samlet center med butiksty-
per, der understøtter hinanden og skaber et attraktivt han-
delsmiljø i nær tilknytning til gode trafikale muligheder ved 
jernbane og motorvej. Der ønskes et område til de større ud-
valgsvare butikker, som typisk er svært at finde plads til. Med 
lokalplanen gives der mulighed for intensive byfunktioner i 
form af kontorerhverv, for at udnytte områdets stationsnær-
hed.

Lokalplanens formål
Lokalplanen har til formål:
• at sikre funktionelle og trafiksikre tilkørselsforhold;
• at sikre stiforbindelse gennem området;
• at udlægge bufferzone mod motorvejen.

Områdets anvendelse
Området må kun anvendes til kontorerhverv og detailhan-
del, i form af store udvalgsvarebutikker.

Ejendommen er beliggende i delområde A.

Kontorerhverv må kun etableres indenfor byggefelt C og 
B. Inden for byggefelt C kan der også etableres liberale er-
hverv, service erhverv, klinikker, administration, samt fitness.
I tilknytning til butikker kan der etableres mindre cafeer, re-
stauranter og lign. til betjening af butikkens kunder. 

Der udlægges en grøn bufferzone mod motorvejen som vist 
på kortbilag 3. Området må ikke bebygges eller anvendes til 
parkering, udstilling, oplag eller lignende.

Vej- og parkeringsforhold
Tilkørsel til området skal ske fra Industrivej fra vej A-B og/ 
eller C-D i princippet som vist på kortbilag 3. 

Der skal udlægges areal til parkering svarende til:
• 1 p-plads pr. 100 m² etageareal kontorerhverv.
• 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til butikker.
Parkering kan etableres på terræn eller i kælder.

Der skal på egen grund etableres det antal cykelparkerings-
pladser, som til enhver tid opfylder behovet for medarbej-
dere, kunder og besøgende. Der skal dog mindst etableres:
• Minimum 10 cykel-p-pladser pr. butik.
• Cykelparkering etableres til tilknytning til hver butiks 

indgang.

Indenfor byggefelt C og i områderne tilknytning til Trekroner
Station kan der etableres pendlerparkeringer.

Bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden
Indenfor byggefelt A og B kan der etableres op til 15.000 eta-
gem2 til butiksformål. 

Butikker skal minimum være 1.000 m2 og må højst være 
2.000 m2. 

I området må der maksimalt være 1.000 etagem² der bliver 
anvendt til restaurant, cafeer eller lignende. 

Indenfor byggefelt B kan der etableres op til 2.000 etagem2 
til kontor. 

Indenfor byggefelt C kan der etableres op til 5.000 etagem2 
til kontorerhverv, herunder liberale erhverv, service erhverv, 
administration, samt fitness.

Mindre bygninger såsom overdækninger til kundevogne, 
ikke overdækkede varegårde eller bygninger, der er nødven-
dige at tekniske årsager, må placeres uden for byggefelterne 
men ikke nærmere skel til anden mands ejendom end 2,5 
meter. 

Butikker skal placeres i stueetagen.

Inden for byggefelterne A og B, må bebyggelsen have en 
højde af max 12 m. 

Inden for byggefelt C, må bebyggelsen have en højde af max 
25 m.

Facader skal fremstå i beton, teglsten, pudsede eller malede 
overflader. Facader skal fremstå hvide. Facadeforløbene skal 
brydes op for hver 30 meter eller mindre. Opbrudene skal 
være større indgangs- eller vinduespartier eller facadefelter 
i hvidmalet strækmetal eller perforerede metalplader eller 
lignende. Facadefelter i metal kan bruges som understøt-
ning for beplantning.

Der må maksimalt stilles to pyloner op inden for lokalplan-
området. Hver pylon må ikke være højere end 16 meter, bre-
dere end 4 meter og dybere end 0,5 meter. Pyloner skal være 
hvide, grå eller sorte.

Kortbilag 3 fra lokalplanen.
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Trekroner
Ejendommen er beliggende umiddelbart syd for Trekroner 
Station og grænser op til bydelen Trekroner, der afgrænses 
af skinnerne direkte nord for Ejendommen.

Trekroner er en hastigt voksende bydel i den østlige del af 
Roskilde. Bydelen er mest kendt for Roskilde Universitet 
(RUC), der dagligt danner rammerne for 15.000 studerende 
og forskere m.v.. RUC ligger under en kilometer fra Ejendom-
men, ligeledes i tæt tilknytning til Trekroner Station, der dag-
ligt tager imod ca. 6.000 rejsende. Ved stationen standser 
mere end 90 tog hver dag med ca. fire tog i timen i retning 
mod København og Roskilde. Stationen bringer en betyde-
lig gående trafik til nærområdet. 

Bydelen er en langsigtet satsning for Roskilde, der på sigt 
skal fungere som "en by i byen". Trekroner rummer store po-
tentialer for Roskilde med hensyn til attraktive boligområ-
der, erhvervs- og vidensudvikling, kulturelle tilbud m.m.

På den nordlige side af Trekroner Station ligger Trekroner 
Butikscenter, indeholdende både Fakta og SuperBrugsen 
samt en række mindre udvalgsvarebutikker, læger, caféer 
og øvrige. Butikscentret udvider i tæt tilknytning til statio-
nen med "stationsbygningen", der forventes færdigbygget 
primo 2020 og skal indeholde både 4.000 m² bolig og 600 
m² erhverv.

Der er de seneste år foretaget omfattende etableringer af 
såvel boligbyggeri samt erhvervsejendomme i Trekroner. Et 
enigt byråd i Roskilde Kommune har i juni 2019 besluttet en 
ny boligpolitik i forbindelse med kommunens nye planstra-

tegi. Kommunen skal ifølge politikken bygge cirka nye 720 
boliger om året frem til 2022. Tomas Breddam, formand for 
Plan- og Teknikudvalget i Roskilde Kommune, fastslår i for-
bindelse med offentliggørelsen af boligpolitikken, at langt 
de fleste af de nye boliger vil blive opført i de nyere bolig-
områder som eksempelvis Trekroner. Det forventes således 
at bydelens positive udvikling fortsættes.

I 2018 er projekterne "Tunet" og "Ådalen" i Trekroner inde-
holdende 87 boliger gjort klar til indflytning.

Projektet "Nordens Søpark", der indebærer opførelse af 123 
boliger er allerede delvist færdigt og vil ifølge Roskilde Kom-
mune udgøre den sidste brik i Trekroners sydvestlige del.

Ligeledes er projekterne "Folden", "Hegnet" og "Skademo-
sen" under udvikling og forventes færdige til indflytning i 
løbet af indeværende og næste år. Tilsammen indeholder 
projekterne over 100 nye boliger. Der bygges både lav/tæt 
byggeri og etageboliger.

Hovedparten af Trekroners vestlige del er udbygget med 
boliger, skoler og institutioner. I de næste 10-15 år vil udbyg-
ningen - ifølge Roskilde Kommune - primært foregå i Tre-
kroners østlige og sydlige del. Særligt byudviklingen i den 
sydlige del vedrører Ejendommens absolutte nærområde. 

Hele området ved Trekroner er ca. 250 ha stort (2,5 mio. m2), 
og fuldt udbygget bliver Trekroner et bysamfund bestående 
af godt 2.400 boliger og 5.000 indbyggere. Endvidere er der 
i Trekroner plads til ca. 5.000 arbejdspladser.

Foto fra den 11. januar 2019


