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

Kilde: Danmarks Statistik

K/S Skomagergade, Roskilde

Beliggenhed
Ejendommen er beliggende på Skomagergade 19, 4000 
Roskilde.

Skomagergade er beliggende i Roskilde bymidte og er én af 
to gader, der tilsammen udgør Roskilde gågade. Ejendom-
men er således placeret på en af de mest centrale beliggen-
heder i Roskilde midtby ca. 200 meter fra både Stændertor-
vet og Roskilde Domkirke.

Ejendommen har indgang både fra Skomagergade og fra 
Schmeltz Plads direkte bag ejendommen. Ved Schmeltz 
Plads bag Ejendommen, er der etableret mere end 300 of-
fentlige parkeringspladser med 2 timers gratis parkering. Fra 
Schmeltz Plads er der ligeledes gangpassager direkte til gå-
gaden. Der er derved optimale adgangsforhold til Ejendom-
men for både fodgængere og besøgende i bil.

Ejendommen er beliggende med fuld synlighed mod gåga-
den, hvor store facadevinduer giver optimal synlighed ind 
i Ejendommens stueetage. Ejendommen er tillige attraktivt 
beliggende ved siden af dagligvarebutikkerne Meny og 
Irma, der også tiltrækker mange handlende. Der er tilsva-
rende indgange til dagligvarebutikkerne fra både Skoma-
gergade og Schmeltz Plads.

Udover Ejendommens Lejer, Roskilde Svane Apotek, er der 
på gågaden alene placeret ét yderligere apotek, som er be-
liggende i gågadens østlige ende på Algade ca. 700 meter 
fra ejendommen. 

De nærmeste apoteker er derudover beliggende ved Ros-
kilde Station og RO's Torv, hhv. 700 meter sydøst og 1,5 km 
øst for Ejendommen.

 Gågade

 Lægepraksis

Roskilde
Roskilde er Danmarks 10. største by med 51.793 indbyggere
i 2021 og er hovedby for Roskilde Kommune. Roskilde er en
vigtig uddannelsesby og har et bredt tilbud af både er-
hvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser samt Roskilde 
Universitet. Derudover er Roskilde kendt for deres domkirke, 
universitetshospital og ikke mindst festival. Både Roskilde 
Kommune og by er i stor vækst, og byen har over de sid-
ste 10 år oplevet en befolkningtilvækst på mere end 4.600 
indbyggere. I kommuneplanen fra 2019 fremgår det tilsva-
rende, at der i perioden 2020-2032 forventes, at kommunens 
befolkningstal vil stige med ca. 10.000 indbyggere.

Lægepraksisser i nærområdet
Sundhedsklinikker skaber god synergi med nærtbeliggende 
apoteker. I 2020 var ca. 72 procent af salget fra landets apo-
teker receptmedicin, hvilket afspejler, at størstedelen af apo-
tekernes omsætning stammer fra netop salg af receptpligtig 
medicin. I Ejendommens nærområde er der ifølge sundhed.
dk mere end 20 forskellige praktiserende læger beliggende 
inden for en afstand af 3 km. Heraf er 16 praktiserende læ-
gepraksisser beliggende mindre end 1 km fra Ejendommen. 
De mange lægepraksisser er med til at sikre, at der er gode 
forudsætninger for fremtidig drift af apotek i Ejendommen.

Sammenfatning
Det er Blue Capitals vurdering, at Ejendommens alternative 
anvendelsesmuligheder samt den særdeles gode beliggen-
hed - med optimal eksponering for mange forbipasserende 
på hovedstrøget i en stor by med en meget positiv befolk-
ningsudvikling - dels fremtidssikrer driften for nuværende 
Lejer i Ejendommen, men ligeledes sikrer en god prognose 
for genudlejning, såfremt dette skulle blive aktuelt.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Roskilde Kommune 82.542 83.137 83.554 84.219 85.026 86.207 87.015 87.382 87.577 87.914 88.889

Roskilde By 47.117 47.828 48.186 48.721 49.297 50.046 50.393 50.781 51.121 51.262 51.793

K/S Skomagergade, Roskilde


