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1. INDLEDNING
Roskilde Kommunes detailhandel er kortlagt i efteråret 2015. 
Analysen viser, hvordan udviklingen har været siden seneste 
analyse i 2008/09.

Roskilde Kommune igangsatte i efteråret 2015 en analyse af detailhandlen. 
Analysen omfatter en opdateret kortlægning af butikkerne i kommunen med særlig 
vægt på forsyningen af dagligvarehandlen og udviklingen i de fire største byer. 
Resultaterne af analysen er sammenlignet med detailhandelsanalysen fra 2009, der 
er baseret på omsætningsdata fra 2007 og øvrige data fra 2008. 

Detailhandelsanalysen bidrager med detaljeret viden om detailhandlen i kommu-
nens største byer som et vigtigt input til kommuneplanen, den fremtidige detailhan-
delsplanlægning, stillingtagen til butiksprojekter mv. 

Ud over det overordnede plangrundlag, de regionale rammebetingelser og de lov-
bestemte krav om antal, areal og omsætning omfatter rapporten også en analyse af 
dagligvareudbuddet i Roskilde Kommune. Der er også redegjort for betydningen af 
servicefunktioner i bymidten samt for effekten af julehandlen og andre events.

Analysen danner grundlag for vurderinger af det fremtidige arealbehov til detail-
handel. Vurderingerne indeholder to scenarier for forbrugsudviklingen, der angiver 
spændet i forventningerne til arealbehovet i 2027, når der tages hensyn til befolk-
ningsudviklingen, udviklingen i privatforbruget, øget internethandel, udviklingen i 
arealintensiteten (omsætning pr. m2) og handelsbalancen over for nabokommu-
nerne. Forbruget omregnes herefter til et arealbehov til fremtidig butiksudvikling.

Analysen indledes med sammenfatning og konklusioner (kapitel 2). I kapitel 3 
beskrives det overordnede plangrundlag, i kapitel 4 rammebetingelserne, og i 
kapitel 5 den regionale konkurrencesituation for detailhandlen. I kapitel 6 beskrives 
centerstrukturen i Roskilde Kommune, dvs. hvor der er udlagt bymidter, lokalcentre 
mv. Kapitlerne 7-10 omhandler butikkerne og deres omsætning. I kapitel 11 er der 
redegjort for servicefunktionerne i stueetagerne i kommunens fire største byer. 

Kapitel 12 og 13 rummer anbefalingerne til udvikling af detailhandlen i de fire største 
byer, og i kapitel 14 vurderes forbrugsudviklingen og det kommende arealbehov. 
Betydningen af julehandel og events behandles i kapitel 15, og i kapitel 16 er 
redegjort kort for det handelsbarometer, der fremover vil belyse udviklingen af 
detailhandlen i Roskilde bymidte på årlig basis. I kapitel 17 vurderes dagligvarefor-
syningen i kommunen.

ROSKILDE KOMMNE

Fællesbetegnelse for både den geografisk afgrænsede Roskilde Kommune samt 
administrationen, Roskilde Kommune.  

ROSKILDE BY

Det samlede byområde, der ligger inden for bygrænsen til Roskilde. 

ROSKILDE BYMIDTE

Den geografisk afgrænsede bymidte i kommuneplanen, der dækker over den 
historiske bykerne, RO’s Torv og dele af Københavnsvej.
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2. SAMMENFATNING OG  
    KONKLUSIONER 
Befolkningsudviklingen, udvidelsen af RO’s Torv og udvik-
lingen af dagligvareforsyningen er nogle af årsagerne til, at 
omsætningen i Roskilde Kommune er steget med 200 mio.  
kr. svarende til ca. 5 % i perioden 2007-2014 trods den 
finansielle krise og internethandlens udvikling.

STÆRK DETAILHANDEL I ROSKILDE KOMMUNE -  
MEN STORE INTERNE FORSKELLE
Detailhandlen i Roskilde Kommune står stærkt. En dækningsgrad for hele kom-
munen på 114 svarer til, at butikkerne i Roskilde Kommune omsætter for knap 
600 mio. kr. mere end borgernes samlede forbrug i fysiske butikker. De mange 
kunder udefra skaber et betydeligt overskud på kommunens handelsbalance. 

Siden seneste analyse i 2009 er butikkernes omsætning steget med ca. 200 
mio. kr. Det skyldes primært, at der er kommet 5.000 flere borgere i kommunen i 
perioden, og at en del butikker med lav omsætning er blevet erstattet af butikker 
med høj omsætning (fx kæderne på RO’s Torv).

Alligevel er der i perioden sket et mindre fald i dækningsgraden fra 116 til 114, 
idet omsætningsvæksten ikke helt svarer til de nye borgeres forbrug i fysiske 
butikker.

Der er store forskelle på dækningsgraderne internt i kommunen. Roskilde står 
stærkt på både dagligvarer og udvalgsvarer, mens Viby og Jyllinge har lave 
dækningsgrader på udvalgsvarer. 

FÆRRE MEN STØRRE BUTIKKER – OG STIGENDE AREAL
Siden seneste detailhandelsanalyse i 2009 er der blevet færre butikker i Roskilde 
Kommune: Antallet er faldet fra ca. 465 til ca. 400. Samtidig er butikkerne blevet 
større. 
 
Udviklingen svarer til landstendensen. I Roskilde dækker udviklingen bl.a. over 
udbygningen af RO’s Torv, sammenlægning af lokaler i bymidten, konvertering 
af mindre lokaler til andre formål mv. I de øvrige byer og byområder dækker 
udvik-lingen over, at særligt dagligvarebutikkerne er blevet større. 

Det samlede butiksareal er i perioden steget betragteligt fra ca. 175.000 m2 i 
2008 til ca. 200.000 m2 i 2015. Der er i alt kun 40 tomme butikker i kommunen. 

Det forøgede butiksareal, de få tomme butikslokaler, den stigende omsætning 
og de høje dækningsgrader tegner alt sammen billedet af en stærk detailhandel.

DÆKNINGSGRAD, HOVEDBYER, 2007-2014

DAGLIGVARER BEKLÆDNING ØV. UDV.
VARER

I ALT 

BY 2007 2014 2007 2014 2007 2014 2007 2014

ROSKILDE 134 125 267 274 - 214 170 171

JYLLINGE 91 84 32 - - - 58 56

VIBY 109 123 65 - - - 88 78

I ALT 104 96 161 164 - 129 116 114

DÆKNINGSGRADERNE ER ANONYMISEREDE, HVIS DER ER 3 ELLER FÆRRE BUTIKKER I KATEGORIEN.
DÆKNINGSGRADERNE UDTRYKKER HANDELSBALANCEN FOR DEN ENKELTE BY.
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STOR UDSKIFTNING AF BUTIKKER – OG RO’S TORV ER STYRKET
Der har været en stor udskiftning i butikkerne i perioden. Ca. 125 butikker er 
lukket, mens ca. 60 nye er kommet til. Udskiftningen er særligt sket i den historiske 
bykerne og i RO’s Torv.

RO’s Torv er styrket væsentligt i perioden og er nu et regionalt butikscenter med 
tøj som særlig styrkeposition. Uden udviklingen af RO’s Torv ville dækningsgraden 
for udvalgsvarer i Roskilde sandsynligvis være faldet markant. Sammen med den 
øvrige bymidte tiltrækker RO’s Torv kunder fra et stort opland.

Tøjbutikkerne i Roskilde har bevaret en omsætning på niveau med 2007, hvilket er 
bemærkelsesværdigt, da mange andre byer har oplevet et markant fald.

Anbefalinger

STYRK ARBEJDSDELINGEN MELLEM DEN HISTORISKE BYKERNE, RO’S TORV, 
NY ØSTERGADE OG KØBENHAVNSVEJ
Hvis Roskilde skal være en vinderby, kræver det en præcis arbejdsdeling imellem 
bymidtens fire delområder, og at hvert områdes styrker udvikles aktivt.

› Den historiske bykerne skal udvikles med flere specialbutikker og unikke 
Roskilde-butikker samt flere spisesteder. 
› RO’s Torv skal fortsat have fokus på kædebutikker, herunder tøjbutikker. Det er 
fint, at RO’s Torv har spisesteder, men det er vigtigt at udviklingen sker i bymidten, 
så den bliver det attraktive sted at gå i byen og spise.
› Københavnsvej bør fortsat rumme butikker med særligt pladskrævende varer. 
Der bør ikke tilføres andre butikker eller servicefunktioner her.
› I konkurrenceprogrammet for Ny Østergade-arealet foreslås, at området målret-
tes butikker over 2.000 kvm, og at det også skal kunne rumme ”mindre, lokale 
butikker”. COWI anbefaler en mindste butiksstørrelse på ca. 500 kvm for at sikre en 
optimal arbejdsdeling mellem områderne i bymidten. Vi er i øvrigt enige i ambitionen 
om at tiltrække butikskoncepter, der ikke findes i Roskilde i dag.
› De fysiske forbindelser imellem områderne bør ligeledes styrkes med blom-
sterkummer, visuelle trædesten mv., ligesom Københavnsvej kan gøres visuelt mere 
indbydende. For detaljer se kapitel 12.

DEN HISTORISKE BYKERNE SKAL EMME AF KVALITET, HISTORIE OG KULTUR
Historie, kultur og kvalitet skal præge oplevelsen, når man besøger bykernen. Dette 
skal fremmes med byrumsinventar, belysning, smukke skilte og tavler mv.

Roskildes historie og identitet bør synliggøres. Roskilde er en kulturby med en 
1000-årig historie, Vikingeskibsmuseet er en kendt attraktion, domkirken er 
UNESCO Verdenskulturarv, Roskilde Festival er internationalt berømt, og Musicon 
er på vej. Alt det skal fortælles til den, der bevæger sig igennem bymidten.

LAV EN HANDLINGSPLAN FOR HANDELSLIVET I ROSKILDE
COWI anbefaler, at der laves en handlingsplan for handelslivet i Roskilde By i 
samarbejde med handelslivet, grundejerne og evt. kulturaktørerne. Brug processen 
til at skabe et bredt ejerskab og få tænkt butiksudvikling, bymiljø og kultur sammen. 
Fra kommunen bør både plan- og erhvervsafdeling være involveret. Anbefalingerne 
fra denne analyse kan bruges som afsæt for arbejdet, men bør suppleres, sådan at 
alle indsatsområder tænkes med (fx udvikling af ejerledede butikker).

FASTHOLD DAGLIGVAREBUTIKKERNE I BYMIDTERNE 
Erfaringer viser, at kunderne i en bymidte handler både dagligvarer og udvalgsvarer 
på 10-20% af turene. Dermed skaber dagligvarebutikkerne også et stort kundeflow 
til bymidtens udvalgsvarebutikker. 

Hvis Roskilde Kommune ønsker at understøtte en stærk detailhandel i bymidterne, 
er det af uvurderlig betydning af fastholde dagligvarebutikkerne. 



DETAILHANDELSANALYSE
       ROSKILDE KOMMUNE

7 

Dette kan gøres med en politisk principbeslutning om, at der kun gives tilladelse 
til andre placeringer, når der er tilstrækkelig lokal købekraft i det pågældende 
område og en tilpas rest tilbage til bymidtens dagligvarebutikker.

JYLLINGE HAR ET STORT UNDERSKUD PÅ HANDELSBALANCEN
Jyllinge har en dækningsgrad på 84 for dagligvarer og under 30 for udvalgsvarer. 
Dækningsgraden på udvalgsvarer er usædvanlig lavt for en by på ca. 10.000 
ind-byggere og afspejler, at butiksudbuddet er for beskedent i forhold til byens 
størrelse. Jyllingecentret fremstår slidt, og der er ringe muligheder for udvikling af 
butiks-udbuddet.

Det foreslås, at Jyllingecentret totalrenoveres eller erstattes af et nyt center. 
Kommunen kan med fordel stille sig i spidsen for udvikling af Jyllinge bymidte, da 
en attraktiv bymidte med et rimeligt butiksudbud er vigtigt for Jyllinges attraktivi-tet 
som bosætningssted. Viser det sig umuligt at nå til enighed om en udvikling af det 
nuværende center, kan det overvejes at planlægge for et helt nyt center i stedet.

VIBY – BASIS FOR UDBYGNING OG KONCENTRATION AF BUTIKKERNE
Viby har en dækningsgrad på 123 for dagligvarer og under 30 for udvalgsvarer. 
Der er basis for flere udvalgsvarebutikker i Viby, som bør placeres i nordenden af 
byen, så de forstærker tyngdepunktet omkring Meny og Torvet yderligere.

For at understøtte udviklingsprogrammet for Viby er det væsentligt at planlægge 
for en ny dagligvarebutik. Den nye dagligvarebutik kan søges placeret på 
Tofthøjvej 10, hvor der indtil 2012 var en Fakta (lokalerne ligger p.t. ubrugte hen), 

/ Roskilde har en perlerække af dagligvarebutikker i bymidten. 
Det er afgørende for at fastholde en stærk detailhandel.
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eller den kan planlægges i den centrale del af Viby, så den både understøtter de 
mange nye boliger ved Skousbo-arealet og den eksisterende detailhandel.  Den 
konkrete placering skal være sådan, at der er klar synergi med Meny, Torvet og 
aksen igennem bymidten.

De tomme butikslokaler i bymidten bør aktiveres, da de sender et dårligt signal om 
bymidtens sundhedstilstand. I sydenden af Søndergade kan der åbnes op for andre 
anvendelser end butikker.

TREKRONER
Trekroner har med Fakta og Super Brugsen en stærk dagligvareforsyning foruden 
enkelte udvalgsvarebutikker. Der er en igangværende udbygning med flere udvalgs-
varebutikker umiddelbart nord for Café Breeze. Med to store dagligvarebutikker er 
der ikke umiddelbart behov for yderlige udbygning af detailhandlen i Trekroner, før 
området er yderligere udbygget. 

Trekroner har et tydeligt centrum omkring Stationen, Fakta, Super Brugsen 
og  pladsen foran Café Breeze. Pladsen er hjertet i Trekroner og kan med fordel  
aktiveres med byrumsinventar og andre funktioner året rundt og udnyttes fuldt ud til  
ophold om sommeren.

DAGLIGVAREFORSYNINGEN ER UDBYGGET  
– MEN ER IKKE FULGT MED BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN
Fra 2008-2015 er der kommet ca. 4.500 flere borgere i Roskilde Kommune. Selv  
om forsyningen med dagligvarebutikker er udvidet i perioden, opvejer det ikke  
købekraften fra de nye borgere. Det er grunden til den faldende dækningsgrad for  
dagligvarer fra 104 i 2007 til 96 i 2014. 

FREMTIDIGT AREALBEHOV - DAGLIGVAREBUTIKKER
I 2015 er der åbnet flere nye dagligvarebutikker (Netto ved Nordmarken i Jyllinge og 
Rema 1000 ved RO’s Have i Roskilde), og primo 2016 er der lavet plangrundlag for 
1 yderligere dagligvarebutik i kommunen (Rema 1000 ved Roskildevænget). Selv 
når de nye og planlagte butikker regnes med, vil der frem mod 2027 være behov 
for 2-3 yderligere dagligvarebutikker.

Indbyggertallet i Roskilde forventes at stige med ca. 8.800 personer frem mod 
2027. Det årlige dagligvareforbrug fra ca. 1.500 borgere i Roskilde Kommune 
svarer omtrent til omsætningen i en dagligvarebutik på ca. 1.000 m2.

Det anbefales, at der etableres én dagligvarebutik Viby i takt med boligudbygnin-
gen, én ny dagligvarebutik i den sydlige del af Roskilde, hvor der er et stort for-
brugsgrundlag, samt mindst én ny butik i området ved Musicon, som kan etableres 
i takt med udbygningen af området. Hvis Roskilde Kommune iværksætter initiativer, 
så dagligvarehandlen i højere grad holdes ”hjemme” i kommunen, og så der i højere 
grad tiltrækkes kunder fra nabokommunerne vil behovet for dagligvarebutikker 
være endnu større.

Også i Vindinge og Gadstrup/Snoldelev bør der ske udbygning af dagligvarefor-
syningen.

FREMTIDIGT AREALBEHOV TIL DAGLIGVARE- OG UDVALGSVAREBUTIKKER
COWI har regnet på to scenarier for det fremtidige arealbehov til detailhan-
del i Roskilde Kommune, et minimumsscenarie og et maksimumsscenarie. 
Beregningerne viser, hvor meget areal til detailhandel der vil være behov for i 2027, 
og hvor meget mere eller mindre dette vil være ift. det areal, der bruges til fysiske 
butikker i dag. Der tages i tallene ikke højde for allerede udlagte, men endnu uud-
nyttede arealer til detailhandel.

Behovet for udvalgsvarebutikker afhænger af flere faktorer, dels udviklingen i e-
handel og udviklingen i privatforbruget, men lige så meget hvor mange kommunale 
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ressourcer, der investeres i at udvikle detailhandlen. Investeringerne kan handle 
om at allokere midler til realisering af udviklingsplanerne, at tiltrække de mang-
lende butikker, at investere i kompetenceudvikling til ejerledede butikker, at løfte 
bymiljøet mv. Det er væsentligt at engagere butikker og grundejere i udviklingen. 

For udvalgsvarehandlen er der altså et større spænd i udfaldet og større mulighe-
der for at påvirke udfaldet. I minimumsscenariet forudsættes, at e-handlen stiger 
ret kraftigt, og at dækningsgraderne for Roskilde forbliver på det nuværende ni-
veau, hvor Roskilde har en stærk udvalgsvarehandel og præsterer ”over niveau”, 
mens Jyllinge og Viby har uudnyttet potentiale for flere udvalgsvarebutikker. 

MINIMUMS- OG MAKSIMUMSSCENARIER FOR AREALBEHOVET
I minimumsscenariet vil omsætningen i de fysiske butikker i Roskilde Kommune i 
2027 kunne klares på et areal, der er ca. 8.000 m2 mindre end i dag. Udviklingen 
dækker over ca. 6.000 m2 mere areal til dagligvarebutikker, men ca. 14.000 m2 
mindre areal til udvalgsvarebutikker. Udviklingen i internethandlen har i scenariet 
særlig stor betydning for behovet for areal til udvalgsvarebutikker.

I maksimumsscenariet forudsættes det, at e-handlen stiger mindre kraftigt, at  
privatforbruget stiger til niveauet fra 2007 og at kommunen engagerer sig aktivt 
i udviklingen af detailhandlen. I maksimumsscenariet vil der være behov for ca. 
42.000 m2 mere areal til detailhandel end i dag. Udviklingen dækker over ca. 
16.000 m2 mere areal til dagligvarebutikker og ca. 26.000 m2 yderligere areal til 
udvalgsvarebutikker. 

For Ny Østergade-arealet betyder arealbehovet, at der er behov for en gradvis 
udbygning for at undgå unødig hård konkurrence for de øvrige dele af bymidten. 
En betydelig faktor for konkurrencepåvirkningen afgøres af, hvilke konkrete butik-
ker der etableres. Det anbefales, at butikkerne i området får et areal på mere end 
500 m2, og at der i så høj grad som muligt tiltrækkes butikskoncepter, som ikke 
findes i Roskilde i dag. 

EVENTS OG JULEHANDEL
Julehandel og events har stor økonomisk betydning for Roskilde bymidte. 
Erfaringer fra andre steder viser, at events som Black Friday kan få besøgstallet
til at stige med næsten 250 %. For at adskille sig fra storcentre og andre  
handelsområder kan events i Roskilde fokusere på de lokale kvaliteter som 
historie og kulturarv.

En nyere undersøgelse fra syv provinsbyer viser, at cyklister og fodgængere i 
provinsbyer tilsammen bruger lige så mange penge som bilisterne, og at de 
besøger flere butikker, opholder sig længere i bymidten og dermed bidrager 
mere til bylivet. Dette understøtter betydningen af events og det at give folk en 
anledning til at komme i bymidten.

CITY INDEX
Det er i forbindelse med detailhandelsanalysen aftalt, at Roskilde By fremadrettet 
vil indgå i COWIs handelsbarometer City Index, som giver mulighed for at følge 
udviklingen år for år. Der udvælges efter nærmere aftale 100 butikker i den 
historiske bykerne og i RO’s Torv. Butikkerne vil blive kontaktet om dette i løbet 
af 2016. Alle data vil blive anonymiseret, og deltagelse sker kun efter samtykke.



DETAILHANDELSANALYSE
ROSKILDE KOMMUNE

10 

3. OVERORDNET  
    PLANGRUNDLAG
Det overordnede plangrundlag udgøres af Planlovens bestem-
melser, landsplandirektiver, Fingerplanen og kommunens 
planstrategi. Plangrundlaget påvirker mulighederne for udvik-
ling af detailhandlen i Roskilde Kommune.

LANDSPLANDIREKTIV FOR HOVEDSTADSOMRÅDET
Planlovens detailhandelsbestemmelser bygger på et centerhierarki, hvor bymidten 
udgør det primære center for detailhandel. Herefter følger bydelscentrene, hvor 
der i Roskilde kan planlægges for op til 5.000 m2 detailhandel i hvert bydelscenter. 
Uden for bymidter og bydelscentre kan der planlægges for lokalcentre, og der kan 
placeres butikker til områdets lokalforsyning. Derudover kan der etableres butikker 
med særligt pladskrævende varegrupper som bilforhandlere og byggemarkeder. 
Nogle byer har udlagt aflastningsområder, hvis udstrækning og rammer kan 
fastholdes, men ikke udvides yderligere bortset fra få undtagelser. 

Ifølge Planloven kan der kun være én bymidte i hver by, men Hovedstadsområdet 
udgør et sammenhængende by- og boligområde, hvor det er vanskeligt at afgøre, 
hvor en by ophører, og hvor den næste starter. Erhvervs- og Vækstministeren fast-
lægger den overordnede placering af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder 
i Hovedstadsområdet, herunder hvor der kan placeres store udvalgsvarebutikker på 
mere end 2.000 m2. Det er kommunerne, der foretager den endelige afgrænsning 
af centerområderne. I Landsplandirektivet for Hovedstaden er der udpeget bymidter 
i Roskilde og Trekroner. I Roskilde er der mulighed for at planlægge for tre store 
udvalgsvarebutikker på mere end 2.000 m2 hvert 4. år. 

SAMSPIL MED FINGERPLAN 2013
Miljøministeriet har udarbejdet Fingerplan 2013, som er vedtaget som et landsplan-
direktiv for Hovedstadsområdet. Planen afløser den tidligere Fingerplan 2007.

Planlægningen i Roskilde Kommune skal ske i overensstemmelse med Fingerplan 
2013 for at sikre en hensigtsmæssig videreudvikling af de fysiske og funktionelle 
kvaliteter i hele hovedstadsområdet. Fingerplan 2013 er den overordnede ramme 
for hovedstadskommunernes fysiske planlægning og udvikling. Planen regulerer 
ikke direkte, hvad den enkelte borger kan, men har betydning for, hvor kommuner-
ne kan planlægge eksempelvis ny byudvikling. Afvejningen af de konkrete arealinte-
resser og udlæg af nye arealer til byformål sker i den kommunale planlægning. 

Roskilde-fingeren rummer store byudviklings- og byomdannelsesmuligheder til 
erhverv, boliger, detailhandel mv. Særligt Trekroner i den østlige del af Roskilde 
udvikles som en ny bydel. Der findes dog stadig store muligheder for byudvikling. 
Fingerplan 2013 udvider Roskilde-fingeren, så den nordlige del også omfatter DTU 
Risø Campus og Forskerparken. Den sydlige del af Roskilde-fingeren vil indgå i en 
ny grøn kile fra Høje-Taastrup til Roskilde Fjord. 

PLANSTRATEGI FOR ROSKILDE KOMMUNE
Byrådet har vedtaget Planstrategi 2015. Planstrategien har til formål at følge op på 
byrådets visioner og pege på, hvordan visionerne virkeliggøres gennem kommu-
nens planlægning. Særligt Roskilde bymidte, Trekroner, Viby og Jyllinge er nævnt 
som vigtige udviklingsområder for byudvikling og detailhandel.

Detailhandlen i Roskilde Kommune har Roskilde by som det naturlige omdrejnings-
punkt. Planstrategien fastslår, at Roskilde bymidte skal videreudvikles til at være 
hele kommunens dynamiske handels- og kulturcentrum. Byomdannelse og en vis 
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fortætning skal bruges aktivt til at tiltrække flere butikker, cafeer, kulturtilbud, 
erhverv og boliger, der kan blandes og supplere hinanden. Desuden skal der 
arbejdes aktivt for at bruge byens rum til store events og daglige ophold.

Centralt for realiseringen er flere større områder, herunder projektet ved Ny 
Østergade. Samtidig opføres en række centralt placerede p-huse i Roskilde 
bymidte. En større del af transporten flyttes til cykel og bus, så presset fra bilerne 
mindskes. Der vil også blive arbejdet med at planlægge for muligheden for at etab-
lere store udvalgsbutikker på over 2.000 m2. Derudover skal der tages initiativer til 
et samarbejde mellem handelsforeninger, detailhandelsvirksomheder, myndigheder, 
borgere og andre relevante interessenter.

Siden 1999 har udbygningen af Trekroner taget fart med etablering af boliger, 
institutioner, erhverv og indkøbscenter. Hele Trekroner er på ca. 40 ha., og når 
området er fuldt udbygget, vil det rumme ca. 5.000 indbyggere, som sammen 
med Roskilde Universitet og erhvervsvirksomheder vil give bydelen liv hele døgnet. 

Planstrategi 2015 peger på, at Viby skal udvikles og vokse som bosætningsom-
råde. Der er udarbejdet en helhedsplan, der med fortætning viser, hvordan der 
kan skabes en ny og aktiv bymidte. 

I marts 2013 vedtog byrådet Udviklingsprogram for Jyllinge Bymidte. Visionen 
er, at Jyllinge bymidte skal være byens naturlige samlingspunkt, hvor man 
mødes på kryds og tværs, og hvorfra der er velfungerende forbindelser til 
Gulddysseskoven i øst og fjorden i vest. Der skal være sammenhæng mellem 
blåt og grønt, historie og nutid, fordybelse og byliv.

FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF PLANLOVENS BESTEMMELSER  
OM DETAILHANDEL
Regeringen har i efteråret 2015 fremlagt et udspil for vækst og udvikling, der in-
deholder over 100 forskellige initiativer, der bl.a.  omfatter forslag til liberalisering 
af planlovens bestemmelser om detailhandel. Eksempelvis ønsker regeringen 
at hæve størrelsesbegrænsningerne for dagligvarebutikker i lokalcentre og som 
enkeltstående butikker fra 1.000 til 2.000 m2, mens grænsen for dagligvarebutik-
ker i bymidter, bydelscentre og aflastningsområder hæves fra 3.500 til 5.000 m2.

Det foreslås også at ophæve størrelsesbegrænsningen på 2.000 m2 for udvalgs-
varebutikker i bymidten, bydelscentre og aflastningsområder, uanset bystørrelse 
og at give bedre mulighed for udlæg af aflastningsområder. 

Desuden foreslås det at klargøre mulighederne for e-handel med showrooms 
med ny vejledning og at ophæve kravet om brug af den statistiske metode til 
fastlæggelse af bymidter. 

Det er endnu uklart, hvordan det endelige lovforslag udformes, og hvordan 
resultatet af de politiske forhandlinger bliver.
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4. RAMMEBETINGELSER
De overordnede rammebetingelser påvirker detailhandlen 
i Roskilde Kommune. De senere års krisestemning og den 
stigende e-handel har betydning for udviklingen i de fysiske 
butikker. På den anden side har befolkningsudviklingen og 
turismen positiv betydning.

Siden 2007 er detailomsætningen i faste priser faldet med ca. 10 %. Siden 2007, 
hvor forbruget toppede, har forbrugerne været tilbageholdende, som en konse-
kvens af den økonomiske krise. Det er især gået ud over udvalgsvarehandlen, men 
også dagligvarehandlen er ramt. I de kommende år forventes den økonomiske 
krise fortsat, at have stor betydning for udviklingen i forbruget. Tilbagegangen fra 
2007-2015 har været størst inden for beklædning, hvor omsætningen er faldet med 
ca. 25-30 %. Inden for øvrige udvalgsvarer er omsætningen faldet med ca. 10-15 
%, mens dagligvareomsætningen er faldet med ca. 5-10 %.
 
Samtidig er strukturudviklingen fortsat mod færre, men større butikker. 
Internethandlen er stigende og vurderes at udgøre ca. 10-15 % af den samlede 
omsætning i detailhandlen i 2014. Samlet set har det på nationalt plan betydet, at 
mange butikker er lukket siden 2007, og at udvalgsvarehandlen fortsat går mod 
mere handel i de store handelscentre og på internettet. Dagligvarer handles typisk 
nær bopælen, på vej til eller fra arbejde eller i butikker med god trafikal beliggenhed. 
Indtil videre handles dagligvarer kun i begrænset omfang på internettet, og daglig-
varer er den mindst konjunkturfølsomme varegruppe. 

Overordnet set er omsætningen i detailhandlen i Danmark tilbage på et niveau, der 
svarer til 2004-2005. Krisen har gjort forbrugerne mere prisbevidste. Det kom-
mer særligt til udtryk ved, at især discountbutikkerne oplever markant fremgang. 
Forbrugerne er også blevet mere kvalitetsbevidste. Handlen med økologiske varer 
satte i 2014 omsætningsrekord for 7. år i træk. 

FINANSKRISEN HAR BETYDET LAVERE PRIVATFORBRUG
Til trods for, at omsætningen i udvalgsvarehandlen i de kommende år ikke forventes 
at stige, må det forventes, at der fortsat vil ske vækst i privatforbruget i et 12-årigt 
tidsperspektiv – om end i et noget mere afdæmpet tempo end gennemsnittet for 
perioden fra 2000-2010.

INTERNETHANDLEN VINDER FREM
I perioden 2009-2014 var væksten i e-handlen ca. 10-15 % om året. Væksten 
i e-handlen er stigende, og i 2014 voksede den med 18 % i forhold til året før. 
Detailhandlen selv vurderer, at internethandlens omsætning vil være fordoblet om 
10 år, og Dansk Erhverv anser en årlig vækstrate på 15 % frem mod 2020  som 
værende realistisk. 

Udviklingen i internethandlen har skærpet konkurrencen i detailhandlen. Hvor 
internetbutikkerne kan konkurrere på prisen, må de fysiske butikker konkurrere 
på indkøbsoplevelsen. Indkøbsmiljø, serviceniveau og den samlede attraktivitet af 
handelsmiljøet har betydning for, om danskerne vælger de fysiske butikker frem 
for internetbutikker. Internationale tendenser peger mod, at mobilhandlen vil blive 
udbredt de kommende år og spås som det næste skridt i udviklingen af e-handel. 
Nye tendenser i detailhandlen peger på en større integration af de to koncepter; 
fysiske butikker og internetbutikker. Flere kæder arbejder på at udvikle koncepter 
med showrooms med et højt serviceniveau, hvor den fysiske vare kan ses, prøves 
og opleves. Når varen er købt, bliver den leveret til forbrugerens adresse eller til en 
pakkeshop i nærheden. I dag henter hver tredje af de internethandlende selv deres 
pakke på eksempelvis posthuset eller hos såkaldte pakke-shops. I 2013 var det 
kun hver 5. Stigningen i antallet af danske netkunder, der selv henter deres pakke, 
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åbner muligheden for en kombinationen af den fysiske oplevelse med den lavere 
pris på grund af reducerede omkostninger til f.eks. indkøb, lager mv. En sådan 
kombination, kan vise sig, at have stor betydning for den fremtidige udvikling i 
detailhandlen.

ANDRE RAMMEBETINGELSER OG UDVIKLINGSTENDENSER
Butikscentrene vinder markedsandele. I 2014 stod butikscentrene for ca. 25 % 
af omsætningen i dansk detailhandel. Hvis den andel øges de kommende år, 
vil det betyde, at de traditionelle handelsgader vil blive yderligere udfordret af 
butikscentrene. Det vurderes, at især butikscentrene, der med fælles åbningstider 
og mange stærke kapitalkæder har udnyttet liberaliseringen af lukkeloven. 
Shoppingcentret RO’s Torv er et godt eksempel, som i hverdagene holder en 
time længere åbent og om lørdagen holder 2 timer længere åbent end de øvrige 
butikker i Roskilde bymidte. Butikkerne i bymidten holder åbent første søndag i 
måneden, mens en del af butikkerne i shoppingcentre holder åbent hver søndag. 

BEFOLKNINGSUDVIKLING
Udviklingen i indbyggertallet har stor betydning for detailhandlens udviklings-
muligheder. På landsplan forventes befolkningstallet at stige med ca. 10 % frem 
mod 2050. 

I Roskilde Kommune forventes der en stigning i indbyggertallet på ca. 10 % sva-
rende til ca. 8.800 personer i perioden 2015-2027. Stigningen i befolkningstallet vil 
medføre en forbrugsstigning i størrelsesordenen 400 mio. kr. om året (2014-priser) 
i de fysiske butikker, med udgangspunkt fra år 2027. For at dække de nye borge-
res forbrug af dagligvarer svarer det til, at der kan etableres en ny dagligvarebutik 
på ca. 1.000 m2 hvert andet år i Roskilde Kommune frem mod 2027. 

PENDLING
Pendling er interessant i detailhandelsmæssig sammenhæng, fordi mange 
pendlere foretager indkøb af særligt dagligvarer i forbindelse med turen mellem 
arbejde og bopælen. I Roskilde har særligt de to Føtex-varehuse betydning for, 
at borgere uden for Roskilde Kommune handler en vis del af dagligvarerne i 
Roskilde Kommune. 
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ÅBNINGSTIDER I ROSKILDE CITY  

Mandag-fredag     kl. 10.00 - 18.00
Lørdag                  kl. 10.00 - 15.00
1. Søndag 
i måneden kl. 11.00-15.00

ÅRBNINGSTIDER I RO’S TORV 

Mandag-fredag kl. 10.00-19.00
Lørdag  kl. 10.00-17.00
Søndag  kl. 11.00-16.00

ÅBNINGSTIDER I FØTEX ROSKILDE 

Mandag-søndag  kl. 08.00 - 21.00

På den anden side er der også mange Roskilde-borgere, der dagligt pender til 
arbejdspladser uden for kommunen. Tal fra 2013 viser, at ca. 22.000 personer 
dagligt pendler ind i Roskilde Kommune for at arbejde, mens der pendler ca. 
23.000 personer ud af kommunen. Der er således ca. 1.000 flere, der pender ud 
af kommunen, end personer, der pendler ind. Pendlingen har stort set været stabil 
i perioden 2008-2013. Hvis pendlerne i gennemsnit handler for ca. 250-500 kr. om 
ugen i den kommune, de pendler til, svarer pendlingsunderkuddet til i størrelsesor-
denen 14-29 mio. kr. pr. år. Til sammenligning omsætter en typisk discountbutik på 
1.000 m² for ca. 30-40 mio. kr. pr. år.

BESKÆFTIGELSE
Der er ca. 6.500 ansatte i handelssektoren (både detail- og engroshandel) i 
Roskilde Kommune. Det svarer til, at hver 6. beskæftigede i Roskilde Kommune er 
ansat i handelssektoren. Udviklingen i antallet af beskæftigede i handelsbranchen 
har stort set været stabil i perioden 2009-2013. Tallene viser, at handelssektoren 
har stor betydning for Roskilde Kommune. 

TURISME
Udviklingen i antallet af turister påvirker detailhandlen. I Region Sjælland brugte turi-
sterne i 2012 for i alt 8,8 mia. kr. og foretog over 4 mio. kommercielle overnatninger. 
VisitDenmarks analyse af ’Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013’, viser 
et gennemsnitligt døgnforbrug til detailhandel på landsplan på ca. 100 kr. for danske 
turister og ca. 170 kr. for udenlandske turister. Den turismeafledte værditilvækst 
inden for detailhandelsbranchen i Region Sjælland var i 2012 ca. 1 mia. kr.  og 25 % 
af den turismeskabte beskæftigelse skete inden for regionens detailhandel. 

Specifikt for Roskilde Kommune gælder, at den turismeafledte værditilvækst var 
ca. 100 mio. kr., hvilket svarer til niveauet i Køge Kommune. Turisterne i Roskilde 
Kommune brugte i 2012 ca. 300 mio. kr. i detailhandlen. Heraf brugte danske 
turister ca. 125 mio. kr. og udenlandske turister ca. 180 mio. kr. 

De to store turistattraktioner Roskilde Museum og Vikingeskibsmuseet ligger cen-
tralt i Roskilde med gode forbindelser til handelsmiljøet. Besøgstallene for Roskilde 
Museum og Vikingeskibsmuseet var henholdsvis ca. 92.000 og ca. 134.000 gæster 
i 2014. Besøgstallet for Roksilde Museum er steget med 14 % i forhold til året før. 
Besøgstallet for Vikingeskibsmuseet er steget med 11 % i forhold til året før, og 
museet forventer at nå 150.000 besøgende i 2020. Til sammenligning var museets 
besøgstal i 1998 over 190.000. Stigningerne i besøgstallene for de to turistattraktio-
ner har en positivt afsmittende effekt på detailhandlen, idet en del af de besøgende 
sandsynligvis kombinerer besøget med en tur til bymidtens butikker.

BESØGSTAL ROSKILDE 
MUSEUM 2014 

91.600
Vækst på 14 % siden 
2013

BESØGSTAL VIKING-
ESKIBSMUSEET 

134.200
Vækst på 11 % siden 
2013

BESKÆFTIGEDE I  
DETAILHANDLEN

2009: 6.480
2013: 6.490

16 % af alle beskæf-
tigede i Roskilde 
Kommune arbejder 
inden for handels-
sektoren
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5. DEN REGIONALE  
KONKURRENCESITUATION
Den regionale konkurrencesituation har betydning for detail-
handlen i Roskilde. Flere store butikscentre og handelsområ-
der er åbnet siden 2008, ligesom flere er på vej.

REGIONALE FORHOLD OMKRING ROSKILDE KOMMUNE
Roskildes beliggenhed som yderpunkt i en af hovedstadsområdets byfingre 
skaber en hård konkurrence mod øst. Det stærkeste udbudspunkt for detailhandel 
i Storkøbenhavn er Strøget samt Field’s, der er Danmarks største butikscenter. 
De øvrige store butikscentre som Magasin, Illum og Fisketorvet har også store 
oplande. Desuden findes en række andre store butikscentre i Storkøbenhavn, som 
har mindre betydning for detailhandlen i Roskilde på grund af deres størrelse og 
afstand til Roskilde. De øvrige centre i Storkøbenhavn er Amager Centret, Ballerup 
Centret, Frederiksbergcentret, Slotsarkaderne i Hillerød, Glostrup Storcenter og 
Lyngby Storcenter.

I Høje-Taastrup ligger IKEA og City 2 med ca. 100 butikker, og i 2014 åbnede 
Copenhagen Designer Outlet med et areal på ca. 17.500 m². City 2 og IKEA 
tiltrækker kunder fra et stort opland og ligger kun 15 min. kørsel fra Roskilde. 

I efteråret 2015 åbnede butikscentret BIG Shopping i Herlev, der er kende-
tegnet ved store butiksenheder på ca. 2.000 m2 – de såkaldte boksbutikker. 
Butikscentrets samlede areal er i alt på ca. 45.000 m² fordelt på ca. 30 butikker, 
herunder to dagligvarebutikker. I centret findes også flere servicefunktioner, 
herunder en biograf og spisesteder. Det nye butikscenter ligger 30 km fra Roskilde

I Vanløse bymidte er butikscentret Galleria under etablering i direkte tilknytning til 
Vanløse Station. Centret får et samlet butiksareal på 20.000 m2.  

I Rødovre ligger Rødovre Centret med ca. 110  butikker fordelt på ca. 40.000 m².

I Frederikssund bymidte, der ligger mindre end 15 km kørsel nord for Jyllinge, 
findes butikscentret Sillebroen. Butikscentret åbnede i 2010, og i 2015 var der 
ca. 35  butikker i centret. Indbyggere i Jyllinge har kortere afstand til Frederikssund 
bymidte og Sillebroen end til Roskilde bymidte og RO’s Torv. 

I bybåndet langs Køge Bugt findes også en række større handelscentre, herunder 
Ishøj Bycenter og Køge bymidte med ca. 175 butikker. I Køge bymidte fandtes 
i 2011 ca. 135  udvalgsvarebutikker. Den samlede detailhandelsramme for Køge 
Bymidte blev i 2012 udvidet med 25.500 m² for bl.a. at muliggøre placeringen 
af store butikker. Udviklingen i Køge kan bidrage til at styrke oplandseffekten 
af detailhandlen i Køge og dermed udfordre Roskildes position i den regionale 
konkurrence.

I bybåndet langs Køge Bugt findes endvidere storcentret Waves, som ligger i 
Hundinge, og som er i konkurrence med detailhandlen i Roskilde, herunder særligt 
RO’s Torv. I 2009 havde Waves ca. 110 butikker, heriblandt Danmarks største 
Bilka-varehus på 24.000 m². 

Nærheden til Hovedstadsområdet sætter en naturlig grænse for Roskildes opland 
mod øst – især inden for udvalgsvarer, som typisk er den varegruppe forbrugerne 
er villige til at køre længst efter. Mod sydøst gælder det tilsvarende med en stærk 
konkurrence fra detailhandlen i bybåndet langs Køge Bugt. Mod vest er der ingen 
byer, der matcher Roskildes udbud af butikker, og området er tyndere befolket. 
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/ Afstande til nærliggende større byer fra Roskilde.

Mod sydvest findes RingStedet og Ringsted Outlet, der begge ligger i kort 
afstand til Hovedvej 14, som forbinder Ringsted og Roskilde. Ringsted Outlet, der 
tiltrækker kunder fra store dele af Sjælland, har oplevet en vækst på 10 butikker til i 
alt ca. 40 butikker i perioden 2010-2015.

Holbæk er eneste by, der delvist kan konkurrere med Roskildes udbud bl.a. i kraft 
af Holbæk bymidte og Mega Centret i udkanten af byen, som har en specialisering 
i store udvalgsvarebutikker og butikker med særligt pladskrævende varegrupper.  I 
Holbæk er der også planer om et nyt butikscenter, Rosen, i bymidten. Som Rosen-
projektet foreligger nu, omfatter det et samlet butiksareal på ca. 25.000 m². Samlet 
set vurderes konceptet for Rosen ikke at adskille sig væsentligt fra butikscentret RO’s 
Torv i Roskilde, der er en af Holbæks primære konkurrenter i det regionale opland. 
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6. CENTERSTRUKTUREN I    
    ROSKILDE KOMMUNE
Roskilde Kommunes detailhandelsstruktur består af 4 
bymidter, 4 bydelscentre,  4 lokalcentre i lokalbyerne, 6 
lokalcentre i Roskilde og 1 lokalcenter i Jyllinge.

EKSISTERENDE DÆKNING I BYMIDTERNE
De fire bymidter i Roskilde Kommune dækker over regionale og lokale udbud. 
I det følgende er områderne beskrevet. Mere detaljerede anbefalinger findes i 
kapitel 12 og 13. 

Roskilde bymidte inkl. RO’s Torv er rygraden i kommunens detailhandelsstruktur 
og har en bred dækning af dagligvarer og udvalgsvarer. Med den fortsatte befolk-
ningsudvikling og udviklingen af området ved Ny Østergade vil der sandsynligvis 
være behov for yderligere areal til både dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Der 
arbejdes med en fortætningsstrategi for Roskilde Bymidte, hvilket omfatter pro-
jekter som Skoleslagteriet, Sortebrødre Plads, Schmeltz Plads og Ny Østergade.

I Jyllinge bymidte er detailhandlen koncentreret omkring Jyllingecentret. Et nyt 
lokalcenter ved Nordmarken er under udvikling med to nye dagligvarebutikker, 
der supplerer handlen i Jyllingecentret. Det er sandsynligt, at dækningen med 
dagligvarer vil være tilstrækkelig med de nye butikker, men der er stadig et 
betydeligt underskud på udvalgsvarehandlen.

I Viby bymidte er detailhandlen koncentreret omkring byens store dagligvarebu-
tikker i den nordlige del af byen. Nord for bymidten er et større boligområde under 
udvikling. I takt med befolkningsudviklingen og dermed det stigende forbrugs-
grundlag, vil der på sigt være behov for udvikling af dagligvareforsyningen i Viby. 

I Trekroner bymidte er der i dag både en Super Brugsen, Fakta og flere andre 
mindre funktioner. Der er stort set ingen udvalgsvarehandel i bymidten, og 
Trekoner bymidte fungerer hovedsageligt som daglig forsyning til lokalområdets 
borgere. Der er flere udvalgsvarebutikker under etablering. Det vurderes umid-
delbart, at dækningen er tilstrækkelig, men at der kan være behov for yderligere 
butiksudvikling i takt med befolkningsudviklingen. 

EKSISTERENDE DÆKNING I BYDELSCENTRENE
De fire bydelscentre, Københavnsvej, Hyrdehøj, Holbækvej og Musicon, har til 
formål at servicere indbyggerne i de vestlige, østlige og sydlige dele af Roskilde. 

Københavnsvej ligger ca. 500 m øst for RO’s Torv, og har flere dagligvare- og 
udvalgsvarebutikker. Nær området ligger også et område til butikker med særligt 
pladskrævende varegrupper, der rummer byggemarkeder, bilforhandlere mv. 
Både Lidl, Netto og Kiwi ligger i området i og omkring bydelscentret, og der er 
endnu en ny dagligvarebutik under planlægning. Der vurderes umiddelbart ikke 
at være behov for yderligere dagligvarebutikker i området. 

Hyrdehøj og Holbækvej er to bydelscentre i den sydvestlige del af Roskilde. 
Bydelscentret ved Hyrdehøj har Kvickly og Fakta som de største butikker og er 
dermed godt forsynet med dagligvarer. Bydelscentret ved Holbækvej har Spar, 
en bilforhandler og en køkkenbutik som de største butikker. Derudover ligger der 
en Netto lige uden for bydelscentret. Det vurderes, at dækningen med dagligva-
rer er tilstrækkelig. 
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Musicon er en ny bydel i Roskilde, hvis omdannelse fra betonfabrik til ny bydel 
startede i 2008. I dag har området en Aldi og en børnetøjsbutik som de største 
butikker. I takt med boligudbygningen vil der være behov for yderligere dagligva-
rebutikker i området. 

EKSISTERENDE DÆKNING I LOKALCENTRENE
Lokalcentrenes primære funktion er at sikre en decentral struktur med daglig-
varebutikker nær boligområderne. I kommuneplanen for Roskilde Kommune er 
der udlagt 11 lokalcentre, hvor 4 er landsbyer uden for Roskilde 1 er i Jyllinge 
og de resterende 6 er lokalcentre i Roskilde by. 

Hovedparten af lokalcentrene er rimelig velfungerende med en generel god 
dækning inden for dagligvarer.  

EKSISTERENDE DÆKNING I LOKALBYERNE
Byerne i det nærmeste opland til Roskilde serviceres i større eller mindre grad af 
butikkerne i centerområderne i Roskilde. 

Vindinge er en af de nærmeste oplandsbyer, og byen har ca. 2.300 indbyg-
gere. Detailhandlen i Vindinge er begrænset til en lokal butik. Umiddelbart 
vurderet er der grundlag for yderligere en dagligvarebutik i Vindinge. 
 
Gadstrup har ligeledes en enkelt dagligvarebutik, der forsyner de ca. 2.000 lo-
kale borgere med dagligvarer. Snoldelev, der ligger ca. 1,5 km øst for Gadstrup 
har ca. 700 indbyggere, men ingen dagligvarebutik. Snoldelevs attraktivitet 
som boligby vil stige som følge af etablering af en dagligvarebutik, men byens 
forbrugsgrundlag er i sig selv for lavt til at kunne opretholde omsætningen i en 
dagligvarebutik. Alternativt kan der planlægges for en ny butik, der både kan 
servicere Gadstrup og Snoldelev. Det skal iøvrigt nævnes at pga. nærhed til 
lufthavnen planlægges ikke for flere boliger i Snoldelev.

Ågerup har ca. 1.500 indbyggere og har en enkelt dagligvarebutik. 
Dagligvareudbuddet vurderes at matche det lokale forbrugsgrundlag. 

Gundsømagle har ca. 2.400 indbyggere og har ligesom de andre lokalbyer 
en enkelt dagligvarebutik. Det er muligt, at der vil være grundlag for endnu en 
dagligvarebutik i Gundsømagle. På den anden side vurderes en del af borgerne 
at handle i butikker i Jyllinge og andre steder, hvor udbuddet er større. 

CENTERSTRUKTUR OG 500 M BUFFER
Gode dagligvarebutikker med et stort sortiment og med god tilgængelighed kan 
øge attraktiviteten af et boligområde. Kommunen kan udpege bydelscentre, 
lokalcentre mv., men der kan også være behov for etablering af enkeltstående 
butikker til lokalområdets forsyning. Ifølge planloven kan enkeltstående butik-
ker som udgangspunkt kun etableres i en afstand på mindst 500 m fra andre 
butikker og områder, der er udlagt til detailhandel i kommuneplanen.

På baggrund af Roskilde Kommunes centerstruktur og kortlægningen af butikker 
er der udarbejdet bufferzoner på 500 m omkring områder til detailhandel samt 
enkeltstående butikker. Kortene viser, hvor der som udgangspunkt kan placeres 
nye enkeltstående butikker. Uden for 500 m zonerne vil enkeltstående dagligva-
rebutikker normalt kunne overholde planlovens krav, men det vil typisk kræve en 
planændring, ligesom der kan være trafikale udfordringer og andre begrænsnin-
ger. Kortet viser, at Roskilde Kommune har en god dækning med centerområder. 
Der er kun få steder, hvor det er muligt at placere enkeltstående butikker til 
lokalområdets forsyning. I takt med boligudbygningen i og omkring Roskilde by 
kan der være behov for nye dagligvarebutikker nær boligområderne.
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/ 500 m buffer om alle områder til detailhandel og enkeltstående butikker i Roskilde Kom-
mune.
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DÆKNINGSGRADER 2014 FORDELT PÅ BYOMRÅDER I ROSKILDE

OMRÅDE CENTER* INDBYGGERE DAGLIGVARER UDV. VARER 
I ALT

I ALT

KØBENHAVNSVEJ BYDELSCENTER  3.673 153% 3% 86%

HYRDEHØJ BYDELSCENTER  4.340 166% 68% 122%

HOLBÆKVEJ BYDELSCENTER  6.193 29% 10% 21%

MUSICON BYDELSCENTER  3.901 30% 11% 22%

BAKKEGÅRDEN LOKALCENTER  4.544 24% 2% 14%

KLOSTERENGEN LOKALCENTER  2.533 42% 0% 23%

KONGEBAKKEN LOKALCENTER  2.871 16% 0% 9%

RØRMOSEN LOKALCENTER  2.710 35% 0% 19%

ØSTERVANG LOKALCENTER  3.930 25% 0% 14%

HIMMELEV LOKALCENTER  2.507 94% 6% 55%

DER ER UDLAGT ET NYT LOKALCENTER VED ROSKILDEVÆNGET I 2015 EFTER DATABEHANDLINGENS AFSLUTNING. DER ER 

ENDNU INGEN BUTIKKER I LOKALCENTRET.

DÆKNINGSGRADER FOR CENTEROMRÅDERNE
Der er foretaget beregninger af bydels- og lokalcentrenes dækningsgrader. 
Oplandene er afgrænset ud fra en generel vurdering af centerområdernes 
typiske udstrækning. I denne analyse er der taget udgangspunkt i, at oplandet til 
et bydelscenter og lokalcenter i Roskilde by har en udstrækning på ca. 500 m. 
Der er få overlap mellem oplandenes afgrænsninger, og beregningen er i højere 
grad et værktøj til overordnet vurdering frem for et præcist billede. Der er ikke 
taget højde for det nye lokalcenter ved Roskildevænget.

Der er foretaget en tilsvarende undersøgelse med data fra 2007. I perioden 
2007-2014 er der sket en betydelig udvikling i flere af centrene, flere boligområ-
der er udviklet i nærheden af centrene og udviklingen har i det hele taget været 
kendetegnet ved en betydelig udvikling af særligt dagligvarehandlen. 

Der er stor forskel på dækningen med dagligvarer i de forskellige centre. I 
bydelscentrene ved Københavnsvej og ved Hyrdehøj er dækningsgraden for 
dagligvarer på mere end 150, hvilket indikerer, at der en god dækning med 
dagligvarer. På den anden side viser dækningsgraderne for dagligvarer på ca. 30 
for bydelscentrene ved Holbækvej og Musicon, at der er et betydeligt underskud 
og et behov for yderligere dagligvareareal. 

Med en dækningsgrad for dagligvarer på næsten 100 er Himmelev det lokal-
center, der har den højeste dækningsgrad. Der er stort set balance mellem 
borgernes forbrug og dagligvarebutikkernes omsætning. 

I lokalcentrene ved Rørmosen og Klosterengen er dækningsgraden for dagligva-
rer beregnet til 35-45, hvilket indikerer, at der er et vist behov for dagligvareareal. 
Hvis dækningsgraden for dagligvarer skal være 100 svarer det til udvikling af en 
ny dagligvarebutik på ca. 1.000 m2 i hvert af de to lokalcentre.

I lokalcentrene ved Østervang, Kongebakken og Bakkegården er dæknings-
graden for dagligvarer beregnet til et niveau på 15-25, hvilket er de laveste 
niveauer for centerområderne i Roskilde. Det svarer til, at 75-85 % af borgernes 
dagligvareforbrug bliver lagt i butikker uden for lokalområdet. Hvis dæknings-
graden skal være 100, vil der være behov for ca. 2.000 m2 dagligvarehandel i 
lokalcentret ved Østervang, ca. 1.500-2.000 m2 i Kongebakken og ca. 3.000 m2 
i Bakkegårdens lokalcenter. 

Hvis bydelscentrene og lokalcentrene udbygges med flere dagligvarebutikker, 
vil størstedelen af omsætningen sandsynligvis komme fra de eksisterende 
dagligvarebutikker i Roskilde Bymidte og de øvrige centerområder. En udbygning 
vil skabe en mere balanceret dagligvareforsyning i kommunen og styrke attrakti-
viteten af de boligområder, der får bedre adgang til dagligvarebutikker.
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CENTEROMRÅDER
Planlovens seneste bestemmelser om detailhandel trådte i kraft 1. juli 2007. 
Dele af bestemmelserne er siden blevet ændret. Bestemmelserne har 
indflydelse på, hvordan eksisterende og ny butiksområder kan udnyttes.

 › Butikker skal som hovedregel placeres i den centrale del af en by, bymidten. 
Det samlede bruttoetageareal fastsættes af kommunen i kommuneplanen. 
Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker er fastsat til 3.500 m2 
og 2.000 m2. for udvalgsvarebutikker. 

 › I byer med mere end 20.000 indbyggere kan der udlægges arealer til 
butiksformål i den centrale del af en bydel, bydelscenter. Det samlede 
bruttoetageareal i et bydelscenter må ikke overstige 5.000 m2. I byer over 
40.000 indbyggere fastsættes det samlede bruttoetageareal af kommunen 
i kommuneplanen. Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker er 
fastsat til 3.500 m2 og 2.000 m2. for udvalgsvarebutikker. Etablering af store 
udvalgsvarebutikker på mere end 2.000 m2 i Roskilde Bymidte er reguleret af 
landsplandirektivet.

 › Et lokalcenter udgør mindre dele af en by, en landsby, et sommerhusom-
råde eller lignende. I et lokalcenter kan det samlede bruttoetageareal til 
butiksformål ikke overstige 3.000 m2. Den maksimale butiksstørrelse for 
butikker i et lokalcenter er fastsat til 1.000 m2.

 › Uden for bymidter, bydelscentre og lokalcentre kan der placeres enkelt-
stående butikker, der alene tjener til lokalområdets daglige forsyning. Den 
maksimale butiksstørrelse for enkeltstående butikker er fastsat til 1.000 m2.

 › Derudover kan der planlægges for områder til butikker med særligt plads-
krævende varegrupper, forhandlere af biler, både og campingvogne samt 
plantecentre, byggemarkeder, grus-, sten- og betonvarer foruden butikker, 
der udelukkende forhandler møbler.

 › For bymidter i byer med mere end 40.000 indbyggere kan der hvert 4. år i 
forbindelse med kommuneplanen fastsætte butiksstørrelser for højst tre nye 
udvalgsvarebutikker på mere end 2.000 m2.
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7. BUTIKKER, KÆDER  
    OG AREAL
Kortlægningen giver et overblik over antallet af butikker, 
hvordan dækningen med butikstyper er i byerne, og hvor 
meget areal butikkerne dækker over.  

Der er i alt ca. 400 butikker i kommunen fordelt på ca. 30 % dagligvarebutikker, 
ca. 25 % beklædningsbutikker, ca. 40 % øvrige udvalgsvarebutikker og ca. 5 
% butikker, der forhandler særligt pladskrævende varer. Fordelingen svarer i 
store træk til andre tilsvarende kommuner. Fordelingen svarer stort set også til 
analysen fra 2009, men med en lidt større andel af tøjbutikker.

Detailhandlen i Roskilde Kommune er koncentreret i Roskilde By, der rummer 
ca. 360 butikker eller ca. 90% af butikkerne i kommunen. Butikkerne er hoved-
sageligt beliggende i Roskilde bymidte, som omfatter den historiske bykerne, 
RO’s Torv og dele af Københavnsvej.

Roskilde bymidte har ca. 250 butikker fordelt på knap 80.000 m2. Antallet af 
butikker er reduceret med ca. 25 butikker i perioden 2008-2015. Flere butikker 
er overgået til andre formål, herunder særligt til restaurationer, frisører, mv. Alene 
på Algade er 12 butikslokaler overgået til restaurationer, frisører mv. På den an-
den side er der kommet flere butikker til i RO’s Torv. Der er registreret 15 tomme 
lokaler i bymidten, hvilket er et forholdsvist lavt niveau og et udtryk for almindelig 
tomgang. Den gennemsnitlige butiksstørrelse i bymidten er ca. 325 m2. 

RO’s Torv ligger i Roskilde bymidte, og butikkerne, omsætningen mv. er 
inkluderet i opgørelsen over bymidten. RO’s Torv har ca. 60 butikker svarende til 
ca. 25 % af butikkerne i bymidten. Den samlede omsætning i butikkerne i RO’s 
Torv var knap 600 mio. kr.  i 2014. Det samlede butiksareal i RO’s Torv er ca. 
15.000 m2 ekskl. fællesfaciliteter og andre servicefunktioner svarende til knap 
20 % af butiksarealet i hele bymidten. Den gemmensnitlige butiksstørrelse i 
RO’s Torv er ca. 265 m2.  

Københavnsvej er en af de store indfaldsveje til Roskilde bymidte, hvor der lig-
ger både dagligvarebutikker, store udvalgsvarebutikker og butikker med særligt 
pladskrævende varegrupper. Der er ca. 25 butikker langs selve Københavnsvej, 
og i områderne nord for Københavnsvej, ved Industrivej, Betonvej, Byleddet 
mv., ligger yderligere ca. 20 butikker. Dele af Københavnsvej ligger i bymidten, 
et andet ligger i et bydelscenter og andre områder af Københavnsvej ligger 
uden for et centerområde. Hvis hele området betragtes som ét sammen-
hængende område er det samlede areal er opgjort til knap 75.000 m2 og den 
gennemsnitlige butiksstørrelse er ca. 1.570 m2, hvilket indikerer, at der særligt er 
store butikker i området. 

Trekroner (ca. 4.500 indbyggere) er en bydel i Roskilde, der de senere år har 
udviklet sig hastigt. Området er kendetegnet ved en ny bydel, der udvikler 

KORTLÆGNING AF BUTIKKER
Udgangspunktet for detailhandelsanalysen er en kortlægning af alle butikker 
i Roskilde Kommune i september/oktober 2015. Butikkerne er kortlagt med 
afsæt i et udtræk fra CVR-registret, som er kvalitetssikret af COWI, Roskilde 
Kommune og via internetopslag, opslag på OIS mv. Butikslisten har dan-
net udgangspunkt for besøg i kommunens butikker i efteråret 2015, hvor 
informationer om omsætningstal, areal mv. er indhentet.
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sig omkring RUC. Området har i dag Super Brugsen og Fakta som de største 
butikker og med et samlet areal på ca. 3.000 m2. Syd for Trekroner station ligger 
Bauhaus. Området ved Trekroner har været under udvikling i flere år, og der er 
udlagt et stort areal til detailhandel. 

Jyllinge (ca. 10.000 indbyggere) er den største af centerbyerne i Roskilde 
Kommune og har ca. 13 % af befolkningen i kommunen. Der er i alt ca. 
15 butikker i Jyllinge, men kun få udvalgsvarebutikker foruden få andre 
funktioner. Dagligvareudbuddet i Jyllinge rummer Kvickly, Fakta, og Netto. 
Udvalgsvareudbuddet rummer få tøjbutikker, optiker, guldsmed mv. Bymidtens 
butikker har et samlet areal på ca. 7.500 m2. kr. Derudover der etableret en ny 
Rema 1000 og en ny Netto ved Nordmarken. De fleste andre danske byer med 
ca. 10.000 indbyggere har en væsentlig højere omsætning for både dagligvarer 
og udvalgsvarer. 

Viby (ca. 4.600 indbyggere) ligger ca. 15 km syd for Roskilde og er stort 
set vokset sammen med Dåstrup. Der er to dagligvarebutikker og få øvrige 
udvalgsvarebutikker i Viby. Ud over byens store supermarked har Viby også 
discountbutik, apotek, bager, cykelhandler, byggemarked mv. foruden en række 
servicefunktioner. Det samlede butiksareal er knap 3.500 m2. 

De mindre byer
Detailhandlen i de øvrige byer i Roskilde Kommune er begrænset til daglig-
varehandel. De mindre byer har i store træk fastholdt indbyggertallet, og flere 
tiltrækker også flere nye borgere. Udviklingen i dagligvarestrukturen med mange 
decentralt placerede butikker har betydet, at der er en rimelig lokal forsyning med 
dagligvarer i de mindre byer i Roskilde Kommune. Der kan med fordel overvejes 
nye muligheder i flere byer, der er underforsynede med dagligvarer, herunder 
Snoldelev/Gadstrup og Vindinge. Befolkningstilvæksten i Roskilde Kommune i de 
kommende år betyder, at der løbende vil være behov for at etablere nye dagligva-
rebutikker.

KÆDER I ROSKILDE KOMMUNE
Antallet af butikker med tilknytning til kapitalkæder er normalt et udtryk for 
butiksbestandens samlede attraktion og styrke i oplandet. Det er samtidig 
også vigtigt for handelslivet, at de centralt styrede og forholdsvis ensartede 
kapitalkædebutikker suppleres af butikker i frivillige kæder og af butikker uden for 
kædesamarbejde, som bidrager til variation og specialisering i butiksudbuddet.

Analysen viser, at ca. 55 % af butikkerne i Roskilde Kommune indgik i et kæde-
samarbejde i 2015. Ca. 45 % af butikkerne indgik i en kapitalkæde, og godt 10 % 
var med i en frivillig kæde. Ca. 45 % af butikkerne var uden for kædesamarbejde. 
Andelen af kæder i Roskilde Kommune svarer stort set til niveauet i andre 
tilsvarende kommuner. 
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/ Antal butikker fordelt på hovedbranche indenfor de største byer, 2014. 
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JYLLINGE
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22%

11%

11%

VIBY

KÆDETILKNYTNING 2014

DAGLIGVARER BEKLÆDNING ØV. UDV.VARER I ALT

KAPITALKÆDE 56% 47% 43% 49%

FRIVILLIG KÆDE 14% 19% 15% 15%

UDEN FOR KÆDE 30% 35% 43% 36%

I ALT 100% 100% 100% 100%
BUTIKKER, DER FORHANDLER BILER, AUTCAMPERE MV., ER FRATRUKKET I OPGØRELSEN AF KÆDETILKNYTNING.

ANTAL BUTIKKER 2015

BY DAGLIGVARER BEKLÆDNING ØV. UDV.
VARER

SÆRLIGT  
PLADSKRÆV-

ENDE

I ALT ANDEL I %

ROSKILDE 87 105 148 18 358 89 %

JYLLINGE 9 2 4 0 15 4 %

VIBY 5 2 1 1 9 2 %

SVOGERSLEV 2 0 1 0 3 1 %

GADSTRUP-
SNOLDELEV

2 0 1 0 3 1 %

I ØVRIGT 8 0 3 2 13 3 %

I ALT 113 109 158 21 401 100 %

BUTIKKERNE ER KORTLAGT VIA BESIGTIGELSE I SEPTEMBER/OKTOBER 2015.
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Der er stor forskel på kædetilknytningen i de forskellige områder. I bymidten er 
ca. halvdelen af butikkerne med i et kædesamarbejde, hvis butikkerne i RO’s 
Torv fraregnes. Knap 75 % af butikkerne i RO’s Torv er med i et kædesamar-
bejde, hvilket er den højeste koncentration i Roskilde Kommune. I området 
ved Københavnsvej er ca. 60 % af butikkerne med i et kædesamarbejde når 
bilforhandlerne trækkes ud. I Jyllinge og Viby bymidter er ca. halvdelen af butik-
kerne med i et kædesamarbejde.

Især dagligvarebutikkerne har en høj andel af kapitalkædebutikker. Udviklingen 
inden for dagligvarer er drevet af hård priskonkurrence, og der er fordele ved 
at drive et stort antal butikker efter faste koncepter i centralt styrede enheder. I 
efterhånden mange år har discountbutikkerne, der alle indgår i kapitalkæder, øget 
deres udbredelse. Samtidig er eksempelvis kiosker og mindre supermarkeder, 
der typisk indgår i frivillige kæder, blevet reduceret i antal. Dagligvarebutikkerne i 
Roskilde Kommune, der står uden for kædesamarbejde, er hovedsageligt kiosker 
og specialdagligvarebutikker som bagere, slagtere og lokale fødevarebutikker.

Ca. 55 % af butikkerne inden for beklædning og ca. 45 % af butikkerne, der 
forhandler øvrige udvalgsvarer, er selvstændige butikker uden for kædesamar-
bejde. Det afspejler, at der inden for udvalgsvarehandlen er bedre muligheder for 
at drive selvstændig forretning end inden for dagligvarebranchen.

BUTIKSAREAL
Der er i 2015 registreret et samlet areal til butikker på ca. 223.000 m2 inkl. 
butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Roskilde by har ca. 
90 % af det samlede butiksareal. Jyllinge og Viby står tilsammen for ca. 7 % af 
og de resterende områder står for ca. 3 % af butiksarealet. Hvis det samlede 
butiksareal fratrækkes arealer til personalefaciliteter mv., er der registreret ca. 
215.000 m2 bruttoetageareal til butiksformål. For en direkte sammenligning 
med tallene fra 2008 er der i det følgende taget udgangspunkt i arealerne inkl. 
personalefaciliteter. I 2008 blev der registreret ca. 175.000 m2 til detailhandel 
i Roskilde Kommune. Dermed er butiksarealet umiddelbart vokset med ca. 
48.000 m2. Udviklingen skal ses i sammenhæng med flere forhold. 

For det første er der konstateret flere forhold i BBR, der betyder, at særligt 
arealer til butikker med særligt pladskrævende varer er opjusteret. Eksempelvis 
er der visse arealer til byggemarkeder og bilforhandlere, der i BBR er opgjort til 
et betydeligt større areal end oplyst af de butiksdrivende i både 2008 og 2015. 

For det andet er der sket en udvikling i dagligvareudbuddet i Roskilde 
Kommune. Flere dagligvarebutikker er udvidet, og nye er kommet til. Udviklingen 
har været størst i Roskilde, hvor arealet til dagligvarebutikker er steget med i 
størrelsesordenen 10.000 m2. 

For det tredje er der stort set status quo i butiksarealet til beklædningsbutikker 
og til butikker, der forhandler øvrige udvalgsvarer. Udviklingen skal ses i sam-
menhæng med, at området ved RO’s Torv er udviklet betydeligt, mens flere 
butikker i den historiske bymidte er overgået til andre formål som spisesteder, 
personlig pleje mv.

TYPISK AREAL TIL 
PERSONALEFACILITETER
BUTIKSAREAL AREAL TIL PERS.  

FACILITETER

0-250 M2 10

250-500 M2 15

500-1.000 M2 25

+1.000 M2 50
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AREAL 2015

BYOMRÅDE DAGLIGVARER 
 
m2

BEKLÆDNING 
 
m2

ØV. UDV.
VARER 

m2

SÆRLIGT PLAD-
SKRÆVENDE 

m2

I ALT 
 
m2

ANDEL I %

ROSKILDE 47.600 26.900 71.200 51.700 197.400 88 %

JYLLINGE 7.300 700 1.100 0 9.000 4 %

VIBY 2.600 600 100 800 4.100 2 %

ØVRIGE 9.900 0 2.600 700 13.200 6 %

ROSKILDE KOM-
MUNE

67.300 28.200 75.100 53.200 223.700 100 %

BUTIKSAREALET OMFATTER BUTIKKERNES SAMLEDE AREAL, HERUNDER SALGSAREAL, LAGER, KONTOR MV.  

I ALLE OPSUMMERINGER ER AREALERNE AFRUNDET TIL HELE 100 M2.  

AREALET AF VAREHUSE SOM KVICKLY OG FØTEX ER OPDELT PÅ DAGLIGVARER, BEKLÆDNING OG ØVRIGE UDVALGSVARER.

DET SAMLEDE AREAL I RO’S TORV ER I BBR OPGJORT TIL CA. 70.000 M2 INKL. KÆLDER, ADMINISTRATION, ANDRE FORMÅL END BUTIKKER  MV. BUTIKKERNE UDGØR 

CA. 15.000 M2

/ Areal af butikker i de største byer fordelt på hovedbranche, 2014. 
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8. OMSÆTNING OG  
DÆKNNGSGRADER
Detailhandlen i Roskilde Kommune omsatte i 2014 for ca. 
4,5 mia. kr. inkl. moms. Det svarer til en stigning på ca. 
200 mio. kr. i perioden 2007-2014. Dækningsgraden for 
Roskilde Kommune under ét er 114, hvilket svarer til et 
overskud på handelsbalancen på ca. 550 mio. kr. 

OMSÆTNING
En direkte sammenligning af omsætningsudviklingen fra 2007-2014 viser, at 
omsætningen er steget fra ca. 4,3 mia. kr. i 2007 til ca. 4,5 mia. kr. i 2014 
svarende til en stigning på ca. 200 mio. kr. eller ca. 5 %. Omsætningsvæksten 
skal ses i sammenhæng med den finansielle krise, afmatning i detailhandlen og 
generel omsætningsnedgang i perioden. Set i det lys har detailhandlen i Roskilde 
Kommune klaret sig særdeles godt i perioden. Det er bemærkelsesværdigt, at 
stort set samtlige centerområder, herunder Roskilde bymidte, Jyllinge bymidte, 
Viby bymidte mv. har oplevet status quo eller en mindre reduktion i omsætningen 
i perioden 2007-2014. Udviklingen er opvejet af en betydelig udvikling i de øvrige 
dele af Roskilde by, hvor omsætningen er steget med ca. 450 mio. kr. i perioden 
2007-2014. Omsætningsudviklingen er både sket som følge af en decentralise-
ring af dagligvarebutikkerne og som følge af udbygning af områder med store 
udvalgsvarebutikker.

Den samlede omsætning i Roskilde bymidtes detailhandel er opgjort til ca. 2,2 
mia. kr. Omsætningen er fordelt med knap 700 mio. kr. til dagligvarehandel 
og ca. 1,5 mia. kr. til udvalgsvarehandel. Omsætningen i dagligvarehandlen 
er reduceret med ca. 100 mio. kr. i perioden 2007-2014, og omsætningen 
i udvalgsvarehandlen er stort set status quo. Set i sammenhæng med den 
betydelige afmatning efter finanskrisen har Roskilde bymidtes udvalgsvarehandel 
klaret sig godt. I de fleste andre bymidter i Danmark er udvalgsvareomsætningen 
reduceret. I Roskilde har befolkningsudviklingen været med til at understøtte den 
positive udvikling. 

Tilsammen omsatte butikkerne i Roskilde by for ca. 3,9 mia. kr. svarende til 
ca. 85 % af omsætningen i hele kommunen. Roskilde by står for hele 97 % af 
udvalgsvareomsætningen i kommunen, hvilket understreger byens betydning 
som regionalt handelscenter. 

Butikkerne i de store byer uden for Roskilde, Jyllinge og Viby, omsatte i 2014 
tilsammen for ca. 425 mio. kr. svarende til ca. 10 % af den samlede omsætning 
i Roskilde Kommune. Særligt omsætningen i Jyllinge er forholdsvis lav sam-
menlignet med andre danske byer på ca. 10.000 indbyggere. De ca. 15 butikker 
i Jyllinge omsatte i 2014 for ca. 235 mio. kr., hvilket svarer til ca. 5 % af omsæt-
ningen i Roskilde Kommune. Til sammenligning bor der ca. 4.600 indbyggere i 
Viby, men byens butikker omsatte i 2014 for ca. 165 mio. kr. 
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FORBRUG OG DÆKNINGSGRAD
Ved hjælp af et udtræk fra Danmarks Statistik på forbrugsgrupper er indbyggernes 
forbrug i de fysiske butikker beregnet. Forbrugsberegningen gør det muligt at be-
regne dækningsgraden, der er butikkernes omsætning divideret med indbyggernes 
forbrug. Der er beregnet dækningsgrader for kommunen som helhed og for 
oplandene med hver deres hovedby. For at sammenligne direkte med detailhandel-
sanalysen fra 2009 er der også beregnet dækningsgrader på byniveau.

Dækningsgraden er et udtryk for et givent områdes detailhandelsmæssige styrke. 
En dækningsgrad over 100 % udtrykker, at der er et handelsoverskud, hvor 
butikkerne i området omsætter for mere end indbyggerne forbruger. Det betyder, at 
områdets butikker står stærkt og rækker ud over det lokale opland. 

Internethandlen er trukket ud af forbruget ved beregning af dækningsgrader i 
2014. Begrundelsen er, at internethandlen i dag har nået et betydeligt omfang, 
og at formålet med dækningsgraden er at udtrykke forholdet mellem omsætning 
og forbrug i fysiske butikker. Hvis internethandlen ikke trækkes ud af forbruget, vil 
dækningsgraden være en del lavere. 

Dækningsgraden for Roskilde Kommune som helhed er for 2014 beregnet til 114 
svarende til et handelsoverskud på i størrelsesordenen 550 mio. kr. 

Dækningsgraden for dagligvarer er beregnet til 96. Underskuddet på 4 % svarer til 
den årlige omsætning i ca. 3 discountbutikker på ca. 1.000 m2. I perioden 2007-
2014 er der kommet ca. 4.500 flere borgere til Roskilde Kommune, og dagligvare-
forbruget er steget betydeligt. Der er også kommet flere dagligvarebutikker til, mens 
andre er lukket. Samlet set er dagligvareomsætningen steget med ca. 130 mio. kr. i 
perioden 2007-2014 – men borgernes dagligvareforbrug er steget endnu mere.   

Dækningsgraden for detailhandlen med beklædning er beregnet til 164 for kom-
munen som helhed, hvilket stort set er på niveau med 2007. Dermed er der fortsat 
et betydeligt overskud på handelsbalancen for tøj og sko. Forbrugerne efterspørger 
et stort og koncentreret udbud af tøjbutikker. Udviklingen af RO’s Torv har betydet, 
at Roskilde fortsat står stærkt i den regionale konkurrence. 

Dækningsgraden for øvrige udvalgsvarer er i 2014 beregnet til 129 for Roskilde 
Kommune som helhed. Dækningsgraden vidner om, at der er et betydeligt årligt 
overskud på handlen med boligudstyr, elektronik mv. på ca. 370 mio. kr.  Særligt 
området ved RO’s Torv og Københavnsvej har et stort udvalg af store udvalgsvare-
butikker. Dækningsgraden for øvrige udvalgsvarer svarer til andre tilsvarende kom-
muner. Den forholdsvis høje dækningsgrad skal sandsynligvis ses i sammenhæng 
med, at Roskilde Kommune er mindst lige så godt dækket med øvrige udvalgsvarer 
som elektronik, bolighuse, bøger mv. som de fleste andre store handelsbyer, og at 
mange borgere fra Midtsjælland vælger at handle øvrige udvalgsvarer i Roskilde. 

DÆKNINGSGRADERNE I HOVEDOPLANDENE
Roskilde Kommune kan opdeles i 6 hovedoplande med hver deres hovedby. 
Dækningsgraderne for udvalgsvarehandlen i oplande uden for Roskilde er 0-25. På 
grund af diskretionskrav og for få butikker er de nøjagtige dækningsgrader udeladt 
i rapporten. Dækningsgraderne for oplandene indikerer styrkeforholdet mellem de 
forskellige dele af Roskilde Kommune. 

Den midterste del af Roskilde Kommune omfatter selve Roskilde by og det 
nærmeste opland. Dækningsgraden for den midterste del af kommunen er under 
ét beregnet til 155. Der er et stort overskud på alle hovedbrancher. Det samlede 
overskud for oplandet til Roskilde var i 2014 på i størrelsesordenen 1,4 mia. kr. 

Dækningsgraden for dagligvarer er beregnet til 112, hvilket svarer til et handels-
overskud på knap 175 mio. kr. Overskuddet er genereret af borgere fra den 
øvrige del af kommunen og indpendlerne, der handler i Føtex, Kvickly eller i byens 
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discountbutikker og andre dagligvarebutikker. Overskuddet svarer til omsætningen i 
ca. 5 gennemsnitlige discountbutikker. Handelsoverskuddet vidner om, at Roskilde 
by tiltrækker en stor andel af dagligvarehandlen fra den øvrige kommune og  
sandsynligvis også fra andre kommuner. 

For beklædning er dækningsgraden i Roskilde by beregnet til 247, hvilket svarer til 
et overskud på ca. 425 mio. kr. Dækningsgraden for beklædning i Roskilde skal ses 
i sammenhæng med, at Roskilde by har ca. 105 tøj- og skobutikker, og at der stort 
set ikke er tøjbutikker andre steder i kommunen end i Roskilde. 

For øvrige udvalgsvarer er dækningsgraden beregnet til 193, hvilket svarer til et 
handelsoverskud i 2014 på i størrelsesordenen 775 mio. kr. Det vurderes, at de store 
butikker ved RO’s Have og Københavnsvej er stærkt medvirkende til at tiltrække 
mange kunder uden for oplandet. Generelt ligger dækningsgraderne for udvalgsvarer 
i de øvrige oplande i Roskilde Kommune på et niveau på ca. 0-20, hvilket skal ses i 
sammenhæng med, at der kun er få udvalgsvarebutikker uden for Roskilde by. 

En direkte sammenligning med 2007 viser, at dækningsgraderne for Roskilde by er 
stort set status quo i 2014. Et mindre fald i dækningsgraden for dagligvarer opvejes 
af en stigning i dækningsgraden for øvrige udvalgsvarer. Dækningsgraden skal også 
ses i sammenhæng med den betydelige befolkningstilvækst i Roskilde i perioden 
siden 2007. Det er positivt, at Roskildes detailhandel har udviklet sig i takt med den 
betydelige befolkningsudvikling, men dækningsgraden viser, at dækningen med 
dagligvarer ikke helt er fulgt med befolkningsudviklingen. 

Den nordlige del af Roskilde Kommune omfatter Jyllinge og Gundsømagle. 
Jyllinge er den næststørste by i kommunen. Dækningsgraden for oplandet omkring 
Jyllinge og Gundsømagle under ét er beregnet til 44. Det svarer til, at butikkerne i 
2014 omsatte for ca. 330 mio. kr. mindre end borgernes årlige forbrug i de fysiske 
butikker. Handelsbalancen dækker over en stor forskel på de forskellige brancher. For 
dagligvarer er dækningsgraden beregnet til 66, hvilket svarer til et underskud på ca. 
110 mio. kr. eller den årlige omsætning i 2-3 discountbutikker på hver ca. 1.000 m2. 
Endnu en Netto-butik er netop etableret i Jyllinge, men der er sandsynligvis et lokalt 
forbrugsgrundlag for yderligere 1-2 dagligvarebutikker.

Det er bemærkelsesværdigt, at dækningsgraden for dagligvarer er så lav, især 
når der er tale om kommunens næststørste byområde med mere end 10.000 
indbyggere. Der er kun få udvalgsvarebutikker i den nordlige del af kommunen. 
Handelsunderskuddet på udvalgsvarehandlen svarer til, at der er 220 mio. kr. i 
potentiel omsætning til udvalgsvarebutikkerne i Jyllinge, hvis borgerne vælger at 
bruge deres penge lokalt. Det forudsætter, at der skabes et større butiksudbud og 
et mere attraktivt bymiljø end i dag.

OMSÆTNING 2014

BYOMRÅDE DAGLIGVARER BEKLÆDNING ØV. UDV.VARER TOTAL TOTAL

MIO. KR. MIO. KR- MIO. KR. MIO. KR. %

ROSKILDE 1.564 713 1.607 3.884 87 %

JYLLINGE 215 - - 261 6 %

VIBY 145 - - 165 4 %

ØVRIGE 145 - - 156 3 %

ROSKILDE KOMMUNE 2.069 735 1.662 4.465 100%

OMSÆTNINGERNE ER ANONYMISERET, HVIS DER ER 3 ELLER FÆRRE SAMMENLIGNELIGE BUTIKKER I KATEGORIEN.  
BELØBENE ER INKL. MOMS.  
OMSÆTNINGEN FOR BYGGEMARKEDER MV. ER INKLUDERET I OMSÆTNINGEN FOR ØVRIGE UDVALGSVARER.
BYERNE ER AFGRÆNSET TIL BYMÆSSIG BEBYGGELSE OG DÆKKER IKKE OPLANDE OMKRING BYERNE. 

OMSÆTNINGEN I VAREHUSE SOM FØTEX OG KVICKLY ER OPDELT PÅ DAGLIGVARER, BEKLÆDNING OG ØVRIGE UD-

VALGSVARER.
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Hvis oplandet afgrænses på samme måde som i 2008 og omfatter Jyllinge by, viser 
en direkte sammenligning, at dækningsgraden for dagligvarer i Jyllinge by er faldet 
fra 91 i 2008 til 84 i 2014 svarende til et handelsunderskud på ca. 40 mio. kr. Det er 
muligt, at udbygningen af dagligvareforsyningen ved Nordmarken vil hæve dæknings-
graden med i størrelsesordenen 0-5 % afhængig af omsætningen i den nye Netto-
butik. Det vil være naturligt for en by af Jyllinges størrelse at have en dækningsgrad 
på ca. 100 for dagligvarer. 

Den sydlige del af Roskilde Kommune har Viby som hovedby. Dækningsgraden 
for den sydlige del af kommunen er beregnet til 59 svarende til et samlet handels-
underskud på i størrelsesordenen 115 mio. kr. om året. Handelsunderskuddet 
er skabt af et underskud på udvalgsvarehandlen, mens der stort set er balance 
mellem dagligvareforbruget og dagligvarebutikkernes omsætning. For dagligvarer er 
dækningsgraden beregnet til 93. 

Der er planer om udbygning af flere boligområder i Viby. Inden for de kommende 
år forventes der knap 400 nye boliger i området svarende til en befolkningstilvækst 
på ca. 1.000 nye borgere. Udviklingen i Viby betyder, at indbyggertallet inden 
for en kort årrække vil vokse med knap 25 %. Dermed vil dagligvareforbruget 
også vokse med næsten 25 % – svarende til i størrelsesordenen 30 mio. kr. pr. 
år. Befolkningsudviklingen vil betyde, at der på sigt vil være behov for at udvide 
dagligvareforsyningen i Viby med ca. 1.000 m2 for at imødekomme den større 
efterspørgsel. Hvis ikke der udvikles en ny dagligvarebutik, er det sandsynligt, at 
dækningsgraden vil falde. 

En direkte sammenligning med 2007 viser, at dækningsgraden for dagligvarer i 
Viby er steget fra 109 i 2007 til 123 i 2014. Den positive udvikling skal ses i sam-
menhæng med en opgradering af byens dagligvarebutikker, der formår at tiltrække 
ca. 25 mio. kr. pr. år mere end Viby-borgernes årlige dagligvarforbrug. De fleste 
centerbyer på ca, 4.500 indbyggere har en udvalgsvarehandel, der svarer til Vibys. 

Den vestlige del af Roskilde Kommune dækker over Svogerslev, som er det 
geografisk mindste opland. Dækningsgraden for den vestlige del af kommunen 
er beregnet til 43 svarende til et handelsunderskud på 115 mio. kr. i 2014. På 
samme måde som de øvrige områder uden for Roskilde by findes der stort set ikke 
udvalgsvarebutikker i den vestlige del af kommunen. 

Dækningsgraden for dagligvarer er beregnet til et niveau på 70-80, hvilket indikerer, 
at omkring 3/4 af det årlige dagligvareforbrug bliver lagt i butikker inden for oplan-
det. Det svarer til omsætningen i ca. 3-4 discountbutikker på ca. 1.000 m2. 

En direkte sammenligning med 2007 viser, at dækningsgraden for dagligvarer er 
faldet fra 100 i 2007 til et niveau på knap 80 i 2014. Underskuddet på dagligva-
rehandlen er i 2014 opgjort til ca. 25 mio. kr., hvilket svarer til omsætningen i en 
mindre discountbutik.

De to midterste dele af Roskilde Kommune dækker over hhv. områderne 
ved Gadstrup-Snoldelev i syd og Ågerup-Store Valby i nord. Begge områder er 
kendetegnet ved, at der kun er én større dagligvarebutik i området, og at handels-
underskuddet for dagligvarer er 50-70 mio. kr. pr. år. Der er dermed lokalt grundlag 
i hvert af de to områder til mindst én ny dagligvarebutik på ca. 1.000 m2.  
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DÆKNINGSGRAD, HOVEDOPLANDE, 2014

OPLAND DAGLIGVARER BEKLÆDNING ØV. UDV.
VARER

I ALT HANDELS-
OVERSKUD 
(MIO. KR.)

ROSKILDE 112% 247% 193% 155% +1.375

JYLLINGE-GUNDSØMAGLE 66% - - 44% -330

VIBY 93% - - 59% -115

SVOGERSLEV 70-80% - - 43% -115

GADSTRUP-SNOLDELEV - - - 17% -130

ÅGERUP-STORE VALBY - - - - -120

ROSKILDE KOMMUNE 96% 164% 129% 114% +560

DÆKNINGSGRADERNE ER ANONYMISEREDE, HVIS DER ER 3 ELLER FÆRRE BUTIKKER I KATEGORIEN.
DÆKNINGSGRADERNE UDTRYKKER HANDELSBALANCEN FOR DET ENEKELTE OPLAND.

/ Hovedoplande i Roskilde Kommune.



DETAILHANDELSANALYSE
ROSKILDE KOMMUNE

32 

9. UDVIKLINGEN I BUTIK-
KERNES OMSÆTNING
De fleste butiksdrivende melder om vækst i perioden 2012-
2014 og en fortsat positiv udvikling de næste år. Særligt 
udvalgsvarebutikkerne i Roskilde ser lyst på fremtiden.

I forbindelse med butiksregistreringen er de butiksdrivende blevet spurgt om 
omsætningsudviklingen i perioden 2012-2014 samt den forventede omsætnings-
udvikling i perioden 2014-2016. Udviklingen i omsætningen giver et godt billede 
af udviklingen i butikkerne samt forventningerne til fremtiden. Det generelle billede 
er, at knap 75 % af butikkerne melder om vækst, mens kun ca. 10 % melder om 
tilbagegang. Ca. en ud af syv butikker melder om status quo. 

Generelt har dagligvarebutikkerne klaret sig godt. 65 % af dagligvarebutikkerne 
melder om vækst på gennemsnitligt 3-4 % om året i perioden 2012-2014. Ca. 
hver tredje dagligvarebutik melder om tilbagegang eller status quo, herunder typisk 
de store varehuse og supermarkeder samt lokale butikker. Dagligvarebutikkernes 
generelle forventninger til udviklingen fra 2014-2016 er typisk en mindre omsæt-
ningsvækst.

Udvalgsvarebutikkerne har generelt klaret sig bedre end dagligvarebutikkerne. Samlet 
set melder omkring 80 % af udvalgsvarebutikkerne om vækst i perioden 2012-2014, 
mens kun knap 10 % melder om tilbagegang. Den gennemsnitlige omsætnings-
stigning for butikker, der har oplevet vækst, er 5 % pr. år. De butiksdrivende af 
udvalgsvarebutikkerne er generelt optimistiske. Hele 75 % af de butiksdrivende 
forventer vækst i perioden 2014-2016. Den gennemsnitlige forventning til væksten er 
4-5 % pr. år.

Det er positivt for handelslivet i Roskilde, at langt de fleste butiksdrivende melder 
om positive tendenser de seneste to år. Mindst lige så vigtig er optimismen om, at 
de butiksdrivende forventer en fortsat positiv udvikling de næste år. Den positive 
stemning kan anvendes som drivkraft for fortsat udvikling af detailhandlen i Roskilde.
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10. BUTIKKER MED  
    WEBSHOPS 
Halvdelen af butikkerne i Roskilde Kommune har en webshop 
tilknyttet den fysiske butik. Det er typisk kæderne, som har 
adgang til egen webshop. 

Under dataindsamlingen er det kortlagt, hvilke butikker, der har en webshop 
tilknyttet. Det kan både være i forbindelse med kapitalkæder, som har en fælles 
hjemmeside, eller en uafhængig af butik, der har sin egen hjemmeside. 

Undersøgelsen viser, at ca. 205 butikker i Roskilde Kommune har egen webshop
svarende til knap ca. 50 % af samtlige butikker. Der er en klar sammenhæng mellem 
kædetilknytning og tilknytning af webshop. Omkring 65 % af kapitalkæderne og 
de frivillige kæder har webshops. Blandt de selvstændige butikker har kun ca. hver 
tredje butik en webshop. 

Butikker med egen webshop står stærkere i konkurrencen, og i fremtiden bliver 
e-handel en endnu vigtigere salgskanal. Der er således et potentiale for mange af de 
mindre og selvstændige butikker i at etablere egen webshop i forbindelse med den 
fysiske butik. Udviklingen af butikkernes webshops er et muligt indsatsområde for at 
styrke detailhandlen i Roskilde Kommune.
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11. SERVICEFUNKTIONER I  
      ROSKILDE KOMMUNE
Andre servicefunktioner som spisesteder, frisører og klinikker 
spiller en stigende rolle for bylivet i de danske byer. De andre 
servicefunktioner supplerer detailhandlen. 

Sammen med butikkerne er service- og kulturtilbud vigtige elementer for bymidtens 
attraktivitet for kunderne. Konkurrencen mellem byerne om at være attraktive for 
indbyggere, kunder og tilflyttere medfører en konstant udvikling af byernes service- og 
kulturtilbud. I det følgende er tilstedeværelsen af en række byfunktioner undersøgt for 
bymidterne i Roskilde, Jyllinge og Viby foruden i Trekroner og langs Københavnsvej. 
Servicefunktionerne er kortlagt ved en besigtigelse i november 2015, hvor stueetagerne 
er blevet undersøgt for andre servicefunktioner end butikker. Der er ikke indsamlet data 
om areal, omsætning mv. for servicefunktionerne.

MANGE SERVICEFUNKTIONER I ROSKILDE KOMMUNE
Kortlægningen af servicefunktioner i Roskilde Kommune viser, at der i alt er ca. 250 
servicefunktioner i de udvalgte centerområder. 

I Roskilde bymidte er der registreret ca. 215 andre servicefunktioner end butikker i 
stueetagerne svarende til ca. 90 %af de registrerede servicefunktioner. Til sammenlig-
ning er der ca. 250 butikker i bymidten. 

Ca. 80 funktioner svarende til 37 % af servicefunktionerne er tilknyttet personlig pleje 
og sundhed (frisør, solcenter, skønhedssalon, læge, fysioterapeut mv.). Ca. 55 funk-
tioner svarende til ca. 25 % er tilknyttet restaurationsbranchen (café, bar, restaurant, 
take-away mv.). Ca. 25 funktioner svarende til ca. 10 % af servicefunktionerne er 
tilknyttet den finansielle sektor. De resterende ca. 45 funktioner eller ca. 20 % er tilknyt-
tet offentlige funktioner og andre private virksomheder.

Antallet og fordelingen af servicefunktioner i Roskilde vidner om et stort, bredt og 
koncentreret udbud af forskellige funktioner, der supplerer butikkerne. 

Tilsammen er der ca. 465 butiks- og servicefunktioner i drift i Roskilde bymidte. Samlet 
set er det kendetegnende for Roskilde bymidte, at butikker, personlig pleje og andre 
byfunktioner ligger delvist blandet i de centrale handelsgader. Samlet set har bymidten i 
Roskilde et bredt udbud af byfunktioner, og andelen af tomme lokaler er lav. Spisesteder 
udgør en relativt lav andel af servicefunktionerne i Roskilde bymidte sammenlignet med 
andre bymidter. Det kan skyldes, at der er et udækket behov for flere spisesteder, hvilket 
kan undersøges nærmere. Flere spisesteder vil styrke Roskilde som handelsby.

I både Jyllinge og Viby er der registreret ca. 15 servicefunktioner. Det skal ses i sam-
menhæng med, at der i Jyllinge er næsten dobbelt så mange butikker som i Viby, og at 
der bor mere end dobbelt så mange mennesker i Jyllinge som i Viby. Viby har et udbud 
af servicefunktioner der, målt på antal af funktioner, matcher udbuddet i Jyllinge.

I Trekroner er der registreret ca. 5 servicefunktioner, og langs Københavnsvej er der 
registreret knap 10. Derudover er der flere industrivirksomheder langs Københavnsvej, 
som ikke er kategoriseret som servicefunktioner, men som spiller sammen med 
detailhandel og byliv. 
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12. ROSKILDE BYMIDTE
       SOM HANDELSMILJØ
       ANBEFALINGER
Roskilde Bymidte er velfungerende som handelsmiljø, men har 
uudnyttede potentialer. Bymidten skal emme af kultur, historie og 
kvalitet – og den må gerne have flere specialbutikker og spiseste-
der. 

Som led i detailhandelsanalysen er der i november 2015 gennemført en fysisk besig-
tigelse af bymidterne i Roskilde, Viby, Jyllinge og Trekroner for at vurdere bymidternes 
kvalitet som handelsbyer.  
 
Anbefalingerne til udvikling af Roskilde bymidte er beskrevet særskilt nedenfor, mens 
anbefalingerne vedr. de tre andre byer er sammenfattet i næste kapitel.

ROSKILDE SKAL VÆRE KENDT FOR HISTORIE, KULTUR OG KVALITET 
Det overordnede indtryk er, at Roskilde bymidte har en velfungerende bymidte med en 
god biladgang, god parkeringsdækning, næsten ingen tomme butikslokaler, et rimeligt 
fysisk niveau i facader, en tæthed af butikker på Skomagergade og Algade, herunder 
flere større dagligvarebutikker direkte på handelsstrøget.

Byens uudnyttede potentiale ligger i at styrke opholdskvaliteterne, løfte byrumsinventa-
ret, lave et profileret miljø med specialbutikker eller gallerier samt endelig i at fremhæve 
det særlige ved Roskilde, herunder domkirken, Vikingeskibene og Roskilde Festival. 

Roskilde som handelsby skal være kendt for historie, kultur og kvalitet. I det følgende er 
iagttagelserne beskrevet mere detaljeret.

HANDELSOMRÅDETS STRUKTUR
Roskilde har et velfungerende og kompakt handelsområde med et tydeligt tyngdepunkt 
i Skomagergade og Algade. Bymidten opleves sammenhængende og oplevelsesmæt-
tet. Der er flere større dagligvarebutikker i direkte tilknytning til Skomagergade og 
Algade. Dagligvarebutikkerne bidrager til at skabe et stærkt kundeflow i bymidten og 
understøtter i høj grad den øvrige detailhandel.

SPECIALBUTIKKER OG UNIKKE ROSKILDE-BUTIKKER
Under besigtigelsen var det mest dagligvarebutikkerne og kædebutikkerne, der sprang i 
øjnene. Specialbutikkerne og de unikke Roskilde-butikker virkede mindre iøjnefaldende, 
og der er ingen klynge, hvor de ligger tæt sammen. Her ligger der et udviklingspoten-
tiale.
› Kan området ved Sankt Ols Gade udvikles med gallerier og specialbutikker? Der 
ligger allerede Suenson Vin, Convenience Food m.fl., og der er frit udsyn til Domkirken, 
hvilket bidrager til en stemningsfuld atmosfære. Et profileret miljø her vil spille godt 
sammen med Kulturstrøget. Spørgsmålet er, hvor Roskildes Jægersborggade findes?
› Lav et lille hæfte, der præsenterer bymidtens butikker, cafeer mv. og kort fortæller 
byens historie. Her kan specialbutikkerne, gallerierne, cafeerne og Kulturstrøget frem-
hæves. Læg hæftet i butikker og caféer i Roskilde, på Vikingeskibsmuseet, i Domkirken, 
på hoteller og attraktioner i og omkring Roskilde.
› Udvikl en stor, centralt placeret butik med lokale Roskilde-produkter som kunsthånd-
værk, øl, delikatesser, grøntsager etc. Butikken kan evt. drives og betjenes af producen-
terne selv.

INSPIRATION 
Inspiration kan hen-
tes i Rote Strasse i 
Flensburg, Skælskør, 
Lønstrup m.fl.

INSPIRATION 
Inspiration kan hentes 
fx i Nykøbing Sjælland, 
Skælskør, Dannenberg.

INSPIRATION 
I Hamburg-bydelen 
Grossneumarkt har 
man sådan et hæfte.



DETAILHANDELSANALYSE
       ROSKILDE KOMMUNE

37 

› Overvej også at indrette et større butikslokale i bymidten efter forbillede fra projektet 
”Online City Wuppertal”, et tysk pilotprojekt, der har fået stor opmærksomhed. Her 
kombineres følgende funktioner:
› Webshops kan få en fysisk filial
› Eksisterende butikker (fra andre byer) kan få en Roskilde-filial
› Afhentning og tilbagelevering af varer fra hele byens butikker, som er sammenfattet i 
en fælles online-bestillingsportal
› Undervisning af detailhandlere i online-værktøjer, webshop etc.

UDVIKLING AF BYGNINGER FRA 1960’ERNE OG 1970’ERNE
Der er i bymidten en del længere bygninger fra 1960’erne og 1970’erne, som stilmæs-
sigt passer dårligt til den øvrige bygningsmasse, og som har ringe variation i 
facadeudtrykket, særligt fra 1. sal og op. Strækningen Algade 33-51 kan tjene som et 
eksempel. Ingen af bygningerne trækker voldsomt ned i sig selv, men de underbygger 
ikke oplevelsen af Roskilde som handelsby, der er kendetegnet ved kultur, historie og 
kvalitet.

› Kan nogle af bygningerne ombygges, så facaderne bliver mere spændende og med 
en højere detaljeringsgrad, evt. kombineret med optimering af butikslokalernes størrelse, 
udstyr og renovering af klimaskærm? Indled dialogen med ejerne og få evt. udarbejdet 
skitser og investeringsbudgetter.

OPHOLDSKVALITETERNE - GRØNNE OMRÅDER, LEGEPLADSER MV.
Der er grønne områder flere steder i bymidten enten med direkte adgang fra han-
delsstrøget (eksempelvis Klosterhaven) eller tæt på. De direkte adgange er positive, men 
kontakten til handelsstrøget opleves som lidt svag. Eksempelvis ligger Klosterhaven et 
par trin nede ift. Algade, og andre steder er der låger, man skal igennem. Der mangler 
nogle rare, afskærmede steder med læ, som samtidig er i direkte kontakt med handels-
miljøet.

› Styrk opholdsoaserne i bymidten, hvor de besøgende har lyst til at slå sig ned og blive 
siddende. Der er flere gårdmiljøer, som kunne udvikles mere. Det gælder eksempelvis 
gården ved Kaffeekspressen (Algade 5), hvor der med blomster, belægninger, vand mv. 
kunne skabes en lille oase.
› Styrk de grønne kvaliteter, evt. med mere åben adgang fra handelsstrøget eksempel-
vis til Klosterhaven
› Lav en legeplads direkte ved gågaden, så børnene kan lege, mens forældrene drikker 
kaffe – og får lyst til at kigge på butikkerne.
› Tilfør flere cafeer og restauranter i bymidten. Cafeer kan ligge tæt sammen med 
butikkerne, mens restauranter primært har kunder i aftentimerne og med fordel kan 
ligge i sidegaderne. Dermed undgår man, at restauranterne svækker kundeflowet på de 
centrale dele af handelsstrøget.

OPHOLDSKVALITETERNE - BYRUMSUDSTYR OG BELÆGNINGER
Byrumsudstyret opleves generelt som slidt og nusset med rust, afskallet maling og 
graffiti. Idéen med skilte, der viser vej til de enkelte butikker i sidegader og passager, er 
god, men de fleste skilte er slidte og mangler teksten, hvilket giver indtryk af, at der har 
været butikker, der nu er lukket.

› Udskiftning og opgradering af byrumsinventar, herunder skiltene.
› Generelt forhøjet driftsniveau, så bymidten i højere grad fremstår pæn og renholdt.

INSPIRATION 
Som eksempel kan næv-
nes B&Os nye ikonbyg-
geri på Torvet i Herning. 
Bygningen udstråler kva-
litet, både mht. arkitektur 
og indhold. Bygninger af 
den type kan passe godt 
ind i Roskilde, uagtet at 
de får et arkitektonisk 
nyere udtryk.

INSPIRATION 
Der er foretaget første 
evalueringer af projek-
tet, som naturligvis skal 
granskes, inden der 
laves et lignende projekt i 
Roskilde.

INSPIRATION 
Inspiration kan hentes 
mange steder i Køben-
havn eller i Hamburgs 
nye ”Lege- og opholds-
park for alle aldre”
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› Brostensbelægningerne i Algade er pæne, men går man her længe, bliver man træt 
i fødderne. Overvej et bredere stykke med plan belægning end de nuværende smalle 
bånd ved facaderne.

OPHOLDSKVALITETERNE - STEMNINGSSKABENDE EFFEKTER
Om aftenen opleves bymidten ikke specielt belyst, bortset fra Domkirken. 
›  Brug belysning mere målrettet til at fremhæve bymidtens historiske bygningsværker 
og understrege hele stemningen af kultur, historie og kvalitet.
›  Overvej at lade klokkerne ringe med smukke melodier eksempelvis kort hver time 
og længere hver 3. time. Det skaber en stemning, som er helt anderledes end den, et 
butikscenter kan skabe.

AKTIVERING AF TOMME BUTIKSLOKALER
Der er stort set ingen tomme butikker i bymidten, hvilket er meget positivt. Dette bør 
absolut fastholdes.

› Overvej at lave et beredskab til midlertidig aktivering, eksempelvis med pop-up-butik, 
galleri, glaspuster etc.
› Overvej en hjemmeside, hvor tomme og snart tomme butikslokaler synliggøres – fra 
alle mæglere

PARKERING OG ANKOMSTSTRUKTUR
P-pladsernes placering tæt på handelsstrøget er optimal, og parkeringsdækningen 
virkede ved besigtigelsen god. Parkeringspladsernes kvalitet er derimod middel eller 
lav mht. belægninger og det øvrige visuelle indtryk (eksempelvis ved bagsiden af Irma, 
Schmeltz Plads). Kunden har en oplevelse af, at der er kort til ”bagsiden” af byen. Det 
understøtter ikke indtrykket af Roskilde som en handelsby kendetegnet ved historie, 
kultur og kvalitet.

› Kan det gøres endnu nemmere at finde de parkeringspladser, der ikke er omfattet af 
den dynamiske skiltning?
› Parkeringspladserne gøres mere attraktive
› Overgangen fra parkeringspladserne til handelsstrøget kan evt. markeres med en 
”portal”
› Forbindelserne fra parkeringspladser til handelsstrøget løftes visuelt, hvor der er 
behov, eksempelvis Peberrenden.

TRAFIKAFVIKLING I BYMIDTEN
Trafikafviklingen i bymidten virker god og rolig, man føler sig tryg som fodgænger, 
hvilket inviterer til at forlænge opholdet. Det gælder også på Algade, hvor cykelstien er 
placeret i midten af gaden, men cykeltrafikken afvikles i et roligt tempo.

Cyklisternes adgang til bymidten virker særdeles god. Dette er positivt, da cyklister 
besøger mange butikker og dermed er en væsentlig kundegruppe. Cykelparkering 
virker generelt velfungerende i bymidten. Det er kun få steder, man ser cykler stå rodet 
sammen i klumper.

HESTETORVET / STATIONSFORPLADSEN
Ankommer den besøgende med toget, mødes Roskilde på en lidt ucharmerende 
måde. Stationsforpladsen er grå og rodet. Hestetorvet er åbent og forblæst og giver 
en utydelig entré til en attraktiv bymidte. Pølsepavillonen (og tatovøren) signalerer mere 
”banegårdsmiljø” end historisk bymidte og verdenskulturarv.

INSPIRATION 
Kirkeklokkerne kunne 
bruges mere til at skabe 
stemning i byen, sådan 
som fx vor Frelser Kirke i 
København gør det – eller 
klokkespillet i Nakskov 
bymidte.

INSPIRATION 
Inspiration kan hen-
tes fra Ringe eller fra 
projektet ”Haslev Pas-
sager”, der p.t. er under 
realisering
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› De smukke, nye pavilloner fra Stændertorvet kan kopieres her.
› Forbindelsen fra Stationsforpladsen til Algade over Hestetorvet gøres tydelig og 
attraktiv med belægninger, lys mv.
› Mobilt byrumsudstyr kan overvejes, så pladsen opleves mindre tom, når der ikke er 
marked

FREMHÆV ROSKILDES IDENTITET OG HISTORIE
Roskildes historie og identitet bør synliggøres. Roskilde er en kulturby med 1000-årig 
historie, Vikingeskibsmuseet er en kendt attraktion, domkirken er UNESCO
Verdenskulturarv, Roskilde Festival er internationalt berømt, og Musicon er på vej. Alt 
det skal fortælles til den, der bevæger sig igennem bymidten.

› Lav store fotostater med fotografier fra domkirken, Musicon, Roskilde Festival, 
Havnen og Vikingeskibsmuseet. Brug dem til at udsmykke tomme facader og husgavle 
samt til at forbinde punkter i bymidten.
› Opstil skilte og plancher fordelt over hele bymidten, der fortæller byens historie. 
› Lav en kulturrute og kommunikér den i et hæfte.

TURISTINFORMATION
Roskilde Turistbureaus åbningstider er 10-16/17 på hverdage og 10-13 på lørdage. 
Dette er ikke optimalt, hvis Roskilde skal udfolde sit fulde potentiale som handels- og 
oplevelsesby. Evt. kan frivillige inddrages i arbejdet.

GENERELLE ANBEFALINGER TIL UDVIKLING AF HANDELSBYER
I forbindelse med udvikling af detailhandlen i danske og nordeuropæiske byer har 
COWI udviklet et sæt af generelle anbefalinger, der alle har betydning for handelsmiljøet 
i bymidten. Nogle af indsatsområderne er mere effektfulde end andre, og de konkrete 
tiltage skal tilpasses den enkelte by. En markant positiv udvikling forudsætter, at alle 
aktører (kommune, grundejere, handelsstandsforening, de enkelte butikker) løfter deres 
del af opgaven. Chancerne for succes er størst, hvis kommunen for en periode påtager 
sig rollen med at samle aktørerne, udarbejder en handlingsplan og løbende følger op.

INSPIRATION 
Inspiration kan hentes 
fra Skælskør (Bykon-
toret)

VIRKEMIDLER VED UDVIKLING AF EN HANDELSBY

1. En koncentreret og tilgængelig bymidte
2. Et godt butiksmiks bestående af dagligvarebutikker, butikskæder og lokale 
specialbutikker
3. Gode opholdskvaliteter – attraktive byrum og facader; løse stole og bænke, 
grønne områder, legepladser
4. Cafeer, frisører, læger/tandlæger mv. – kundeorienterede servicefunktioner
5. Events – at der sker noget i byen
6. Den enkelte butik – god service/rådgivning, effektiv markedsføring, at den fysiske 
butik er en oplevelse, kombination af fysisk butik og nethandel
7. Flere boliger / arbejdspladser / byfunktioner (fx bibliotek, borgerservice) giver flere 
kunder i bymidten
8. Organisering og samarbejde, internt i handelslivet og mellem kommune, grund-
ejere, handelsliv mv.
9. At der er rent, pænt og velholdt

INSPIRATION 
Inspiration kan hentes 
fra Hamburg, Dannen-
berg, Hildesheim, Køge, 
København m.fl.
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13. ROSKILDE KOMMUNES 
  BYER SOM VINDERBYER 
  ANBEFALINGER
Byerne i Roskilde Kommune har et stort potentiale. Særligt dag-
ligvarehandlen kan udbygges, men også udvalgsvarehandlen i de  
større byer har større potentiale end niveauet i dag. 

HELE KOMMUNEN
Med en dækningsgrad på 164 på beklædning, 129 på øvrige udvalgsvarer og 96 for 
dagligvarer har Roskilde Kommune en stærk detailhandel. 

› Dækningsgraderne for udvalgsvarer bør som minimum fastholdes på det nuværende, 
høje niveau, der afspejler, at Roskilde Kommunes udvalgsvarebutikker trækker mange 
kunder til udefra.
› Dækningsgraden for dagligvarer bør mindst være 100. Dette er et normalt niveau, idet 
forbrugerne foretrækker at købe dagligvarer tæt på bopælen.
› For hele kommunen bør fastlægges det princip, at dagligvarebutikker skal ligge i 
bymidterne, og at der kun gives tilladelse til andre placeringer, når der er lokal købekraft 
fra borgere bosat i det pågældende område.  
Dette er effektivt middel til at understøtte levende bymidter med en stærk detailhandel. 
Der er 200-300.000 kunder pr. år i en dagligvarebutik på ca. 1.000 m², og undersøgel-
ser viser, at 10-20 % af kunderne i en bymidte handler både dagligvarer og udvalgsva-
rebutikker på samme tur. 

ROSKILDE BYMIDTE: FASTHOLD DÆKNINGSGRADERNE
Med en dækningsgrad på 125 for dagligvarer, 274 på beklædning og 214 på øvrige 
udvalgsvarer har Roskilde By en særdeles stærk detailhandel. Et naturligt ambitionsni-
veau må være at fastholde dette niveau. 

STYRK ARBEJDSDELINGEN IMELLEM BYMIDTENS OMRÅDER
Roskilde bymidte består af flere karakteristiske områder og rummer både den 
historiske bykerne, RO’s Torv med de mange kædebutikker, de store butik-
ker langs Københavnsvej og et nyt byudviklingsområde ved Ny Østergade. 
Udviklingsprogrammet, Den Dynamiske Bymidte, der blev vedtaget i 2012 peger på 
en vision om, at udviklingen af Roskilde bymidte skal tage afsæt i byens egenart og 
historie og videreudvikles med fokus på liv, mangfoldighed, sundhed, bæredygtighed og 
tilgængelighed. 

Hvis Roskilde skal være en vinderby, kræver det en præcis arbejdsdeling imellem 
bymidtens fire delområder, og at hvert områdes styrker udvikles aktivt.

Den historiske bykerne skal emme af kultur, historie og kvalitet

› Den historiske bykerne skal emme af kultur, historie og kvalitet. Det kræver, at der 
arbejdes med byrumsinventar/skilte, belysning, p-pladser (belægningernes kvalitet mv.), 
passager, opholdsoaser og legepladser i bymidten mv., ligesom byens historie aktivt 
skal fortælles på tavler, med fotostater, historiske ruter mv. (for detaljer se kapitel 12).
› Bymidten har et begrænset udbud af spisesteder sammenlignet med lignende byer, 
og spisesteder bliver stadig vigtigere ift. at skabe attraktive bymidter. Flere spisesteder i 
bymidten vil styrke kundernes lyst til at forlænge opholdet.
› Butiksudbuddet i den historiske bykerne skal udvikles med flere specialbutikker og 
unikke Roskilde-butikker. Det samme gælder publikumsorienterede servicefunktioner.

INSPIRATION 
Ringe på Fyn har 
vist, hvordan en fast 
politisk kurs igennem 
mere end 20 år har 
lagt fundamentet for 
en overordentlig stærk 
detailhandel. Også Vejle 
har med succes forfulgt 
et princip om centralise-
ring af detailhandlen.
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RO’s Torv

› RO´s Torv bør målrettes kædekoncepter og butikker med høje krav til fodgængerflow, 
åbningstider og moderne lokaler. For at begrænse konkurrencen til bymidten kan 
etablering af andre bymidteorienterede servicefunktioner begrænses. Eksempelvis er 
der flere restauranter i RO’s Torv, der med fordel kunne være placeret i den centrale del 
af bykernen.

Ny Østergade

I konkurrenceprogrammet for Ny Østergade-arealet fra 2015 foreslås følgende vedr. 
detailhandel:

› Der placeres maksimale 15-20.000 kvm. detailhandel på området, herunder et 
stormagasin på ca. 10.000 kvm.
› De øvrige butikker skal fortrinsvist være større end 2000 kvm. Der skal dog også være 
plads til små, lokale butikker.
› Området skal rumme butikker, som ikke findes eller ikke kan indpasse i bymidten i 
dag.
På baggrund af detailhandelsanalysen kan COWI bakke op om disse principper, idet vi 
anbefaler, at der kun gives tilladelse til butikker over 500 kvm. på området. Dette for at 
fastholde en klar arbejdsdeling imellem bymidtens detailhandelsområder.

Nogle af de koncepter, der kan tiltrækkes som ankerbutikker er den nye elektronikkæde 
Power, varehuse som Illums Bolighus og Magasin, store møbelbutikker eller tilsvarende. 

Københavnsvej

› For at skærpe rollefordelingen bør det undgås at etablere yderligere butikker og 
servicefunktioner ved Københavnsvej, og i stedet arbejde med at indpasse dem centralt 
i bymidten. Der vil fortsat være koncepter, som ikke egner sig til en placering i bymidten, 
herunder pladskrævende varegrupper eller andre erhverv, som med fordel kan etableres 
i området omkring Københavnsvej. 

Styrk forbindelserne imellem områderne
For at sikre synergi og en funktionel sammenhæng mellem områderne, er det vigtigt at 
skabe gode fysiske forbindelser mellem butiksområderne. 

› Forbindelserne fra området ved Ny Østergade til den historiske bykerne kan styrkes 
med skilte, byinventar eller andre visuelle trædesten.
› Der er ca. 400 m mellem RO’s Torv og hjørnet Algade/Hestetorvet, hvor gå-gaden 
begynder. Høje, slanke blomstrekrukker vil være velegnede til at skabe sammenhæng 
på denne strækning. 
› Området med pladskrævende varer på Københavnsvej kan forbindes med RO’s Torv 
med eksempelvis farvet belægning eller en allé af træer, der er placeret tæt og i en klar 
rytme. 

Københavnsvej er en af de største indfaldsveje til Roskilde. Strækningen fra motorvejen 
til Østre Ringvej er kendetegnet ved mange bilforhandlere og anden erhverv. Fra Østre 
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Ringvej til RO’s Torv har Københavnsvej et smallere gadeforløb, og der ligger flere 
dagligvarebutikker og store udvalgsvarebutikker på strækningen. Først på strækningen 
fra RO’s Torv til Algade er der en vis synergi mellem Københavnsvej og bykernen.

› Hvis der frem til Østre Ringvej kun kan etableres erhverv eller butikker med særligt 
pladskrævende varegrupper, hvis der mellem Østre Ringvej og RO’s Torv kun kan 
etableres store butikker på mere end 500 m2 og hvis strækningen mellem RO’s Torv 
og bykernen udvikles ydereligere kan der skabes endnu bedre sammenhæng mellem  
Københavnsvej og bykernen. 
› Nogle af de fysiske tiltag der kan arbejdes med, er brede kantstene i god kvalitet mellem 
kørebanen og cykelstien, belysning som gennemgående element med ensartede master, 
træer og anden beplantning og fremhævelse af særlige identitetstegn ved vejrummet.

LAV EN HANDLINGSPLAN FOR HANDELSLIVET I ROSKILDE
COWI anbefaler, at der laves en handlingsplan for handelslivet i Roskilde By i samar-
bejde med handelslivet, grundejerne og evt. kulturaktørerne. Brug processen til at skabe 
et bredt ejerskab og få tænkt butiksudvikling, bymiljø og kultur sammen. Fra kommunen 
bør både plan- og erhvervsafdeling være involveret. Anbefalingerne fra denne analyse 
kan bruges som afsæt for arbejdet, men bør suppleres, sådan at alle indsatsområder 
tænkes med (fx udvikling af ejerledede butikker).

JYLLINGE – BEHOV FOR NYT CENTEROMRÅDE
Med en dækningsgrad på 84 for dagligvarer og under 30 på udvalgsvarer har Jyllinge 
potentiale for flere butikker – særligt langt flere udvalgsvarebutikker. Med 10.000 indbyg-
gere burde Jyllinge have en bredt dækkende udvalgsvarehandel.

Et nyt handelsområde i Jyllinge vil være til gavn for detailhandlen, borgerne, bylivet og 
hele byens attraktivitet. En attraktiv bymidte med et godt butiksliv har også en god 
signalværdi over mulige tilflyttere.

Et rimeligt ambitionsniveau for Jyllinge er en dækningsgrad på 100 for dagligvarer og 
mindst 75 på udvalgsvarer. 
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De vigtigste anbefalinger: 

› Jyllingecentret bør erstattes af et tidssvarende butikscenter eller et åbent handelsom-
råde, der i omfang og attraktivitet afspejler, at byen har ca. 10.000 indbyggere.  Cafe og 
offentligt toilet tænkes med i løsningen. 
› Grundet Jyllingecentrets ejerstruktur er projektet ikke enkelt at gennemføre, men det 
er afgørende, at der findes en løsning. Kommunen kan understøtte processen ved at gå 
i dialog med ejere og mulige operatører af et nyt center, få udarbejdet investeringsbud-
getter mv.
› Hvis det viser sig helt umuligt at finde en løsning, der bygger på udvikling af det 
eksisterende center, er det en mulighed at udlægge et helt nyt handelsområde. Her vil 
der fx kunne hentes inspiration fra projekt Søtorvet i Hvalsø.

VIBY – FORTÆTNING MED KVALITET
Viby har ca. 4.500 indbyggere. Udviklingen af ca. 700 nye boliger vil betyde, at indbyg-
gertallet vil stige med 1.500-2.000 indbyggere de kommende år. Dermed er der behov 
en udbygning både dagligvare- og udvalgsvarehandlen. ”Fortætning med kvalitet” 
fremstår samlet set som den rigtige strategi for Viby. 

Et ambitiøst mål for Viby er at fastholde den høje dækningsgrad for dagligvarer på ca. 
125 og at hæve dækningsgraden for udvalgsvarer fra p.t. under 30 til ca. 75. 

De vigtigste anbefalinger:

› Koncentrér udviklingen med detailhandel i den nordlige del af bymidten og omkring de 
eksisterende store dagligvarebutikker.
› Strækningen fra stationen over Torvet, forbi Meny og over til biblioteket og borger-
centret er den naturlige akse igennem Vibys centrum. Den bør understøttes yderligere, 
når bymidten udvikles. Dette kan ske ved skiltning, belysning, byrumsudstyr, historiske 
tavler, blomsterkrukker mv.
› Der er basis for en udvidelse af dagligvarearealet med ca. 1.000 m2. I 2012 lukkede 
Fakta butikken på Tofthøjvej 10. Beliggenheden er udmærket ift. at understøtte aksen i 
Vibys centrum, og det bør undersøges, om der kan etableres en større dagligvarebutik 
på denne beliggenhed.
› Der kan med fordel være en café i Viby, evt. i kombination med anden funk-
tion. Muligheder for en café kan med fordel indgå i planerne, når Bytorvet og 
Cosmosgrunden udvikles.
› Alle tomme butikslokaler bør aktiveres midlertidigt, mens der arbejdes på en perma-
nen løsning og evt. en klarere arbejdsdeling i bymidten. 

INSPIRATION 
Der kan fx hentes inspi-
ration i Hvalsø (4.000 
indbyggere), hvor et nyt 
område med butikker, 
boliger og liberale er-
hverv planlægges opført 
(Projekt Søtorvet).

INSPIRATION 
Ringe (5.700 indbygge-
re) har vist, hvor stærk 
en detailhandel der kan 
lade sig gøre i en by på 
denne størrelse. Ringe 
er et godt benchmark 
for udviklingen af Viby. 
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TREKRONER BYMIDTE – STYRK PLADSEN
Trekroner har de senere år udviklet sig til et nyt boligområde med to store dagligvarebu-
tikker samt et par udvalgsvarebutikker, en cafe mv. P.t. tilføjes en række udvalgsvarebu-
tikker på området lige nord for Cafe Breze, dvs. centralt i bymidten.

Den fortsatte udvikling af Trekroner vil betyde, at der på sigt vil være behov for udvikling 
med både dagligvare- og udvalgsvarebutikker samt andre servicefunktioner. Det er 
vigtigt, at dette sker centralt i Trekroner i tilknytning til det eksisterende butiksområde.  
Nærheden til Roskilde vil dog sandsynligvis betyde en dæmpet efterspørgsel på 
udvalgsvarebutikker og servicefunktioner i Trekroner.

Der er endnu for få butikker til at kunne oplyse omsætning, dækningsgrader mv. men et 
rimeligt ambitionsniveau for Trekroner er en dækningsgrad for dagligvarer på ca. 100.

De vigtigste anbefalinger:

› Trekroner har to større dagligvarebutikker placeret centralt ved stationen og er p.t. 
godt forsynet. I takt med befolkningsudviklingen bør dagligvareforsyningen udbygges. 
Dette skal ske centralt i Trekroner.
› Centerpladsen har med sin sydvendte beliggenhed potentiale til være et attraktivt 
byrum fuldt af mennesker om sommeren. Særligt pladsens nordvestlige hjørne (foran ca-
féen og konsulentfirmaet) ligger godt placeret uden for ganglinjerne. Potentialet kan med 
fordel udnyttes, da det bidrager til at gøre Trekroner bymidte til ”et sted” i de besøgendes 
bevidsthed og konkret forlænger opholdet med mulige butiksbesøg til følge.
› Mere byrumsinventar og evt. også mere grønt vil løfte helhedsindtrykket
› Pladsens identitet kan styrkes med tavler, der fortæller stedets historie. RUC og hele 
historien om studenteroprøret er et stykke dansk kulturhistorie, der fortjener at blive fortalt.
› Der bør etableres et offentligt toilet eller laves en aftale om kompensation med Café 
Breeze, der p.t. stiller toiletter gratis til rådighed.

GADSTRUP/SNOLDELEV
Der er kun få butikker i Gadstrup, hvoraf den ene er en lokal dagligvarebutik. Der er 
ingen butikker i Snoldelev, selvom byen har ca. 700 indbyggere. Der er grundlag for en 
dagligvarebutik mere i området, og dækningsgraden for dagligvarer burde på sigt være 
omkring 100.

De vigtigste anbefalinger:

› Planlæg for én ny dagligvarebutik, der forsyner både Gadstrup og Snoldelev.

VINDINGE
Vindinge har ca. 2300 indbyggere, og der 140 nye boliger på vej samt yderligere 
potentiale i lokale perspektivområder.  Der er kun få butikker i Vindinge, hvoraf den ene 
er en lokal dagligvarebutik. Ifølge kommuneplanen kan der ikke etableres flere dagligva-
rebutikker her.

Det er muligt, at der er grundlag for en udbygning af dagligvarehandlen, men hvis det 
sker på bekostning af den eksisterende butik vil der stadig være en underforsyning. Med 
afstanden til Roskilde taget i betragtning burde dækningsgraden væ-re ca. 75-100.

De vigtigste anbefalinger:

› Fokusér udviklingen på, at borgerne i Vindinge skal have mulighed for at købe 
stort set alle dagligvarer hjemme i Vindinge. Det kræver muligvis en ud-videlse af den 
eksisterende butik eller etablering af en ny.

INSPIRATION 
Der kan evt. hentes 
inspiration i Tyskland, 
hvor det landsdæk-
kende system ”Nette 
Toilette” (”pænt toilet”) 
indebærer, at det 
offentlige betaler et 
mindre bidrag til private 
cafeejere mv. for at stille 
deres toiletter til rådig-
hed. Til gengæld sparer 
det offentlige driften af 
egne toiletter.
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14. FORBRUGSUDVIKLING  
      OG AREALBEHOV 
Som grundlag for den fremtidige detailhandelsplanlægning 
omsættes den fremtidige udvikling i forbruget til to scenarier for 
arealbehovet. Afhængigt af udviklingen i privatforbruget, væksten 
i e-handel mv. kan der forventes alt mellem et større behov for 
areal til detailhandel til, at fremtidens forbrug kan ske på et detail-
handelsareal, der er mindre end det nuværende.

De seneste knap 10 år har budt på en stigende urbanisering, økonomisk afmatning, 
udvikling i e-handlen og stigende konkurrence mellem kommunernes detailhandel. 
Nye tal tyder på, at den økonomiske afmatning er ved aftage, og at privatforbruget 
langsomt stiger igen. Andre faktorer vil også have indflydelse på detailhandlens udvik-
lingsmuligheder i Roskilde Kommune. 

Følgende faktorer vil have betydning for udviklingen:
 › Kommunens engagement i udvikling af detailhandlen,
 › Befolkningsudviklingen,
 › Udviklingen i privatforbruget,
 › Udviklingen i internethandlen,
 › Udvikling i handelsbalancen overfor nabokommunerne.

Det forudsættes, at omsætningen pr. m2 er konstant i perioden 2014-2027. 

Der opstilles to scenarier for udviklingen. Maksimumsscenariet beskriver en 
fremtidig udvikling, hvor alle parametre har udviklet sig positivt for detailhandlen. 
Minimumsscenariet udtrykker den omvendte situation.  

KOMMUNENS ENGAGEMENT I UDVIKLINGEN AF DETAILHANDLEN 
Kommunens engagement i udviklingen af detailhandlen har stor betydning. Det gælder 
både mht. lokalisering af dagligvarebutikker, et attraktivt bymiljø, fortætning af bymidten 
med flere boliger, en indsats for at styrke butiksudbuddet ved aktiv kontakt til kæder og 
små specialbutikker mv. Flere af tiltagene kan med fordel gennemføres i tæt samarbejde 
med handelslivet og grundejerne. Indsatserne er beskrevet mere detaljeret i kapitel 14. 
En egentlig handlingsplan for udvikling af detailhandlen fx i Roskilde Bymidte vil være op-
timalt ift. at understøtte en positiv udvikling, der trækker i retning af maksimumsscenariet.

BEFOLKNINGSUDVIKLING
Udviklingen i indbyggertallet har stor betydning for detailhandlens udviklingsmuligheder. 
Ifølge Roskilde Kommunes befolkningsprognose vil indbyggertallet vokse med ca. 8.800 
personer fra 2015-2027 svarende til en vækst på ca. 10 %. Samlet set svarer befolk-
ningsudviklingen til et forbrugsgrundlag, som i størrelsesordenen er 400 mio. kr. større i 
2027, end det er i dag (2014-priser). Der regnes kun med én mulig befolkningsudvikling 
svarende til Roskilde Kommunes prognose.

UDVIKLING I PRIVATFORBRUGET
Siden 2007, hvor forbruget toppede, har forbrugerne været tilbageholdende som en 
konsekvens af den økonomiske krise. Det er især gået ud over udvalgsvarehandlen, 
men også dagligvarehandlen er ramt. I de kommende år forventes den økonomiske 
afmatning fortsat at have stor betydning for udviklingen i forbruget. Siden 2007 er 
omsætningen i handlen med tøj og andre beklædningsvarer faldet med ca. 25-30 %, 
omsætningen i øvrige udvalgsvarer er faldet med ca. 10-15 %, og for dagligvarer er 
omsætningen faldet med ca. 5-10 %.

I et 12-årigt tidsperspektiv er forbrugsudviklingen usikker. De kommende år må det for-
ventes, at forbrugsudviklingen vil blive afdæmpet, og at forbruget herefter vil udvikle sig 
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afhængigt af, hvordan de økonomiske konjunkturer udvikler sig. På den baggrund er det 
i minimumsscenariet forudsat, at forbruget stiger svagt frem til 2027, hvilket i store træk 
svarer til, at den svage vækst i forbruget de seneste år vil fortsætte i mange år endnu. 

I maksimumsscenariet antages forbruget i 2027 at være steget til et niveau, der svarer til 
det niveau, som forbruget havde, da det nåede højdepunktet i 2007-2008. 

INTERNETHANDEL
Internethandlen vinder frem. Siden 2009 er omsætningen i internethandlen steget 
med ca. 15 % om året og vurderes i dag at udgøre i størrelsesordenen 10-15 % af 
det samlede privatforbrug ekskl. boligudgifter. Internethandlen forventes at fortsætte 
væksten de kommende år. Væksten forventes især at ske inden for brancher som 
elektronik og beklædning, men også nye brancher som dagligvarer og møbler forventes 
at blive mere udbredte på internettet. Hvis væksten primært sker i rene internetbutikker, 
vil det reducere behovet for arealer til butiksformål, da varelagre og distribution vil kunne 
foregå i f.eks. lagerbygninger i erhvervsområder. Sker omsætningen derimod som et 
supplement til omsætningen i den fysiske butik, vil det i nogle tilfælde direkte medvirke 
til øge behovet for butiksareal eller kan medvirke til at sikre eksistensen af fysiske butik-
ker. Overordnet set forventes internethandlen at fortsætte sin vækst og vil komme til at 
udgøre en stadig større del af detailhandlen. 

I de to scenarier forudsættes det, at internethandlen fortsat vil vokse. I scenariet, 
der beskriver minimumsbehovet for nyt areal til detailhandel, er det forudsat, at 
internethandlen vil vokse kraftigt. Eksempelvis forventes den at dække 40 % af 
forbruget inden for øvrige udvalgsvarer i 2027. I maksimumsscenariet forventes 
internethandlen at vokse mere beskedent og forventes at dække 27 % af forbruget 
inden for øvrige udvalgsvarer i 2027.

UDVIKLINGEN I HANDELSBALANCEN OVER FOR OMVERDENEN
Roskilde Kommunes engagement i udviklingen af detailhandlen kan påvirke dæknings-
graden i forhold til nabokommunerne. 

Dagligvarer købes i højere grad lokalt og tæt på bopælen, hvorimod udvalgsvarer i 
højere grad købes i de større byer, i centre eller via internettet. Dækningsgraden for 

AREALINTENSITET, OMSÆTNING PR. M2

DAGLIGVARER BEKLÆDNING ØVRIGE UD-
VALGSVARER

34.700 26.000 17.800
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dagligvarer er faldet fra 104 i 2007 til 96 i 2014. Dagligvareomsætningen er ikke vokset i 
samme takt som dagligvareforbruget. 

I minimumsscenariet forudsættes det, at Roskilde Kommunes andele af handlen med 
dagligvarer, beklædning og øvrige udvalgsvarer vil forblive på det nuværende niveau. 

I maksimumscenariet forudsættes det, at dækningsgraden for dagligvarer igen stiger til 
niveauet fra 2007, selvom det kræver en betydelig udvikling af dagligvareforsyningen. 
Scenariet svarer til, at der etableres dagligvarebutikker i højere takt end kommunens 
befolkningstilvækst.  

Dækningsgraden for beklædning og øvrige udvalgsvarer forudsættes at fastholde det 
holde høje niveau, hvilket også vil kræve betydelige udbygninger for at matche den 
stigende efterspørgsel som følge af befolkningsudviklingen. 

SCENARIER FOR AREALBEHOVET I 2027
Med udgangspunkt i de beskrevne forudsætninger er der opstillet to scenarier for det 
fremtidige arealbehov til detailhandel i Roskilde Kommune. De to scenarier beskriver 
som nævnt to yderpunkter for arealbehovet i 2027.

MINIMUM AREALBEHOV

Minimumsscenariet, hvor der er mindst behov for areal til detailhandel, kan beskrives ved:
 › at den økonomiske krise fortsætter i mange år endnu, og at borgerne ikke bruger flere 
penge på privatforbrug, end de gør i dag, 

 › at internethandlen vokser kraftigt og tager større andele fra de fysiske butikker i 2027,
 › at dækningsgraderne forbliver på det nuværende niveau, hvilket svarer til at Roskilde 
Kommune hverken vinder eller taber markedsandele til andre handelsbyer i regionen,

 › at indbyggertallet vokser med ca. 8.800 personer i perioden 2014-2027.

Minimumsscenariet indebærer bl.a., at Roskilde Kommune fortsætter som hidtil med en 
udvikling af dagvare- og udvalgsvarehandlen, som matcher befolkningsudviklingen. 

Resultatet af minimumsscenariet er, at omsætningen i 2027 vil kunne ske på et areal, 
der er ca. 8.000 m2 mindre end i dag. Arealfremskrivningen dækker over et ekstra 
behov for dagligvareareal på ca. 6.000 m2, men at særligt internethandlen vil reducerer 
behovet for udvalgsvareareal på op til ca. 14.000 m2.

/ Det sæsonkorrigerede mængdeindeks (indeks 100=2010) er regnet i faste priser 
og er et udtryk for den reelle udvikling i den samlede danske detailhandel over tid.
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MAKSIMUM AREALBEHOV

DAGLIGVARER BEKLÆDNING ØVRIGE UD-
VALGSVARER

DÆKNINGSGRAD 104 (+8) 164() 129 (0)

FORBRUGSVÆKST 7 % 25 % 20 %

ANDEL TIL INTERNETHANDEL 3 % 18 % 27 %

AREALBEHOV:  42.000 M2

MAKSIMUM AREALBEHOV

Maksimumsscenariet, hvor der er maksimalt behov for areal til detailhandel, kan 
beskrives ved: 
 › at forbruget igen vil vokse og i 2027 nå niveauet fra 2007-2008, hvilket vil betyde 
vækst i forbruget af både dagligvarer, beklædning og øvrige udvalgsvarer,

 › at væksten i internethandlen bliver mindre markant og i mindre grad vil tage andele fra 
de fysiske butikker,

 › at dækningsgraden for dagligvarer igen stiger svarende til niveauet fra 2007,
 › at indbyggertallet stiger med ca. 8.800 personer i perioden 2014-2027.

Maksimumsscenariet indebærer, at Roskilde Kommune anlægger en progressiv tilgang 
til fortsat at udvikle detailhandlen. Bl.a. kan udvikling af området ved Ny Østergade, 
udarbejdelse af en handlingsplan sammen med byernes aktører og udvikling af 
Jyllingecentret betyde, at dækningsgraden sandsynligvis vil stige. 

Samlet set vil der blive behov for udvidelse af butiksarealet med i størrelsesordenen 
42.000 m2. Det maksimale arealbehov dækker over et behov for ca. 16.000 m2 til 
dagligvarer og ca. 26.000 m2 til udvalgsvarer. Det vurderes, at det største arealbehov til 
udvalgsvarer vil være i Roskilde bymidte, og at behovet for dagligvarebutikker vil være 
ved de nye boligområder. Herudover kan der udlægges areal til bilforhandlere og andre 
særligt pladskrævende varegrupper.  

Samlet set viser beregningerne, at forbrugsvæksten i de to scenarier bliver ganske 
forskellig. Det skyldes især udviklingen i internethandlen og privatforbruget, hvor kun 
ganske små forskelle i forudsætningerne slår stærkt igennem. Uanset om udviklingen vil 
læne sig op af minimums- eller maksimumsscenariet vil der være behov for yderligere 
6-16.000 m2 til dagligvarebutikker i perioden 2015-2027. Behovet er beregnet på bag-
grund af det registrerede butiksareal og den eksisterende omsætning. Allerede besluttet 
og planlagt butikker vil dække en del af behovet. 

Det skal understreges, at vurderingen af arealbehovet i de to fremskrivninger ikke tager 
højde for, at en del af den skønnede forbrugstilvækst også vil kunne omsættes i de 
eksisterende butikker ved en højere omsætning pr. m2 og derved ikke give anledning til 
et øget behov for nyt butiksareal. Modsat forventes der at være behov for en vis om-
fordeling af butiksarealer, hvor nogle utidssvarende butikker lukker, mens der etableres 
nyt butiksareal andre steder. Omfordelingen kan bl.a. ske som følge af et ønske om at 
udvide eller flytte butikken for at opnå et tidssvarende butikskoncept og -indretning. Der 
kan således opstå situationer, hvor der vil være behov for nyt butiksareal på trods af, at 
der ikke er sket en egentlig vækst i omsætningen, men som følge af en omfordeling af 
forbruget, eller som følge af, at lejemålene ikke er tidssvarende. 

MINIMUM AREALBEHOV

DAGLIGVARER BEKLÆDNING ØVRIGE UD-
VALGSVARER

DÆKNINGSGRAD 96 (0) 164 (0) 129 (0)

FORBRUGSVÆKST 3 % 10 % 10 %

ANDEL TIL INTERNETHANDEL 6 % 25 % 40 %

AREALBEHOV: -8.000 M2
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15. BETYDNINGEN AF  
  JULEHANDEL OG   
        EVENTS
Julehandlen har en stor økonomisk værdi for bymidten. Det 
samme gælder events, hvor en kombination af ugentlige 
kulturevents og punktvise store events vurderes at have stort 
økonomisk potentiale.

Der er en stor økonomisk betydning i at tiltrække borgere til bymidten. En undersø-
gelse fra syv danske bymidter (2015) viser, at fodgængere og cyklister bruger hhv. 
290 kr. og 410 kr. på en indkøbstur i bymidten, mens bilister bruger 640 kr. 

BETYDNINGEN AF JULEHANDEL
Julehandlen er en god indikator for forbrugernes almindelige købelyst, for forvent-
ningerne til fremtiden og for, hvordan det går for butikkernes indtjening. I perioden
2007-2013 har julehandlen ifølge Dansk Erhverv været kendetegnet ved et lavere 
forbrug som følge af den finansielle afmatning. Lavpunktet var i 2013, og i 2014 
havde julehandlen igen et stærkt år. I 2015 forventer Dansk Erhverv, at julehandlen 
vil nå et omfang på i størrelsesordenen 8,6 mia. kr., hvoraf ca. 15 % svarende til ca.
1,3 mia. kr. vil blive brugt i webshops. Den samlede julehandel i Danmark forventes 
at være ca. 200 mio. kr. højere i 2015 end sidste år.

Sidste år brugte de danske husstande i gennemsnit knap 3.200 kr. mere i julemå-
neden sammenlignet med en almindelig måned. I Roskilde Kommune svarer det til, 
at borgerne bruger i størrelsesordenen 275 mio. kr. mere i julemåneden end i andre 
måneder. Ca. halvdelen af det ekstra forbrug er på øvrige udvalgsvarer.

Black Friday kan med fordel fastholdes som event i Roskilde. Undersøgelser viser, at 
en betragtelig del af julehandlen sker netop på Black Friday. Tal fra Aalborg illustrerer 
omfanget i form af mere end dobbelt så mange besøgende i byen som ellers.

Julehandlen i bymidten kan efter evt. indførelse af betalingsparkering understøttes 
med gratis parkering i november og december, sådan som det kendes fra Kolding
Kommune.

BETYDNINGEN AF ANDRE EVENTS
En undersøgelse fra 2015 viser, at butikscentrene scorer lavt hos kunderne, når det 
handler om at tilbyde oplevelser og et hyggeligt indkøbsmiljø. Her har bymidterne 
i kraft af deres historiske miljø en konkurrencefordel. Hvis denne udnyttes til at 
lave unikke og anderledes events, der adskiller sig fra butikscentrenes, bringes 
bymidternes fordele fuldt i spil.

Roskilde bymidte kan med fordel satse på events, der udnytter byrummet og 
understreger byens identitet i form af kultur, historie, musik og kvalitet.

En mulighed er at kopiere successen fra den tyske by Eberswalde (39.000 ind-
byggere), der siden 2007 har haft en kulturevent hver lørdag kl. 10.30 på Torvet 
eller i Amtsgården. Stændertorvet og Byens Hus er oplagte til dette formål, og et 
kulturevent vil netop understrege Roskildes styrke.

Betydningen af storevents belyses af erfaringerne fra Herning Kommune. Herning 
lagde i 2012 bymidte til en etape af Giro d´Italia. En undersøgelse fra CBS er kom-
met frem til, at eventen gav en meromsætning i Herning på 50-90 mio. kr. Herning 
Kommune brugte i alt 11 mio. kr. på eventen. Der er dermed et stort økonomisk 
potentiale i store events.
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I Vejle er der er en fast målsætning om, hvor mange events med hhv. national 
interesse, regional interesse og lokal interesse, der skal være i bymidten. 
Opdelingen indikerer samtidig, hvor kommunen bør investere kræfter – eksem-
pelvis på at tiltrække store events som Post Danmark Rundt.

For at opnå den fulde effekt af events er det naturligvis vigtigt at sikre, at butik-
kerne har åbent i forbindelse med arrangementet.

CYKLISTERNES BETYDNING FOR BYERNES HANDELSLIV
7 kommuner fra Jylland og Fyn har i 2015 sammen med COWI gennemført en 
stor undersøgelse, der sætter fokus på cyklisternes betydning for handelslivet i 
provinsbyerne.

Undersøgelse viser, at cyklister og gående bidrager med halvdelen af omsæt-
ningen i de store byers midte og ca. en fjerdedel i de små og mellemstore byer. 
Cyklen er det foretrukne transportvalg i bymidterne, og cyklister besøger flere 
butikker pr. tur end bilister. Forholdet mellem cykling og handelsliv er tidligere 
undersøgt i København, men indtil nu ikke for provinsen. 

Cyklen er det foretrukne transportvalg i centrum af de store byer, og cyklende 
og gående bidrager aktivt til et spændende byliv, fordi de bevæger sig rundt i et 
lavere tempo og med en større nærhed til de øvrige brugere af byen. Med denne 
undersøgelse er det nu også påvist, at de bidrager væsentligt til handelslivet ved 
at lægge penge i butikker, restaurationer og andre byfunktioner.



DETAILHANDELSANALYSE
ROSKILDE KOMMUNE

52 

16. HANDELSBAROMETER
For løbende at måle udviklingen i handelslivet i Roskilde by-
midte etableres i 2016 et handelsbarometer med deltagelse af 
100 butikker.

Det er i forbindelse med detailhandelsanalysen aftalt, at Roskilde By fremadrettet 
vil indgå i COWIs handelsbarometer City Index, som giver mulighed for at følge 
udviklingen år for år. Der udvælges efter nærmere aftale 100 butikker i den histori-
ske bykerne og i RO´s Torv. Butikkerne vil blive kontaktet om dette i løbet af 2016.  
Alle data vil blive anonymiseret, og deltagelse sker kun efter samtykke. 

CityIndex rummer data om butikkernes omsætning, areal, kædeforhold mv. fra ca. 
25 danske byer. Se mere på www.city-index.dk.

Handelsbarometeret giver mulighed for, at Roskilde Kommune, Roskilde Handel, 
butiksdrivende, grundejere og andre med interesse i bymidtens udvikling får et årligt 
overblik over bymidtens tilstand.
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17. ANALYSE:  
DAGLIGVAREBUTIKKER I 
ROSKILDE KOMMUNE
Nye dagligvarebutikker kan fremme en samfundsmæssig 
bæredygtig detailhandelsstruktur, hvor transportafstandene i 
forbindelse med indkøb er begrænsede. Nærhed til dagligva-
rebutikker er også et vigtigt bosætningsparameter. Områderne 
nær dagligvarebutikkerne er også de mest attraktive place-
ringer for andre funktioner som udvalgsvarebutikker, frisører, 
spisesteder mv. 

FALDENDE DÆKNINGSGRAD
Roskilde Kommune har ca. 85.000 indbyggere, og det samlede dagligvareforbrug 
er for 2014 opgjort til knap 2,2 mia. kr. Den samlede dagligvareomsætning i 
Roskilde Kommune var i samme periode knap 2,1 mia. kr. Dækningsgraden for 
dagligvarer er beregnet til 96, hvilket viser et underskud på handelsbalancen 
for dagligvarer på ca. 130 mio. kr. I 2007 blev dækningsgraden for dagligvarer 
beregnet til 104. Dermed omsatte dagligvarebutikkerne for lidt mere end borgernes 
forbrug. Udviklingen i dagligvarehandlen skal ses i sammenhæng med flere forhold. 

For det første viser udviklingen, at dagligvareomsætningen i Roskilde Kommune 
er steget med ca. 225 mio. kr. i perioden 2007-2014. Der er kommet flere nye 
dagligvarebutikker til, mens andre er lukket. Samlet set er der sket en udbygning af 
dagligvarehandlen, særligt i Roskilde. 

For det andet er der  kommet ca. 4.500 flere indbyggere til i Roskilde Kommune i 
perioden 2007-2014, hvilket har haft en direkte indflydelse på det samlede daglig-
vareforbrug. Alene befolkningstilvæksten har betydet et merforbrug på dagligvarer 
på i størrelsesordenen 115 mio. kr. pr. år (2014-priser). 

For det tredje er dagligvareforbruget pr. person svagt stigende, hvilket også har 
været tilfældet i perioden 2007-2014. Samtidig skal der også tages forbehold for 
inflation og generelle prisstigninger. 

Samlet set viser detailhandelsanalysen, at der er sket en udbygning af dagligvare-
handlen – men at udbygningen ikke har været stor nok til at dække det stigende 
dagligvareforbrug, der særligt et skabt af befolkningsudviklingen og det svagt 
stigende forbrug. 

BEFOLKNINGSTILVÆKST
De kommende år er der planlagt for betydelige boligudbygninger i Roskilde 
Kommune. I perioden 2015-2027 forventes indbyggertallet at stige med yderligere 
ca. 8.800 personer svarende til en vækst på ca. 10 %, hvilket er en af landets 
højeste vækstrater. Alene befolkningsudviklingen vil i 2027 medføre et merforbrug 
på dagligvarer på i størrelsesordenen 225 mio. kr. pr. år (2014-priser). Der er derfor 
behov for at udvikle dagligvareforsyningen løbende. 

Analysen af dagligvareudbuddet i Roskilde Kommune viser en status over den 
nuværende situation, sammenligninger med situationen i 2007/2008 samt bud på 
oplande og effekter ved nye dagligvarebutikker i og omkring Roskilde. 
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/ Befolkningstæthed og de store dagligvarebutikker (mere end 400 m2).
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BEFOLKNINGSTÆTHED OG DAGLIGVARESTRUKTUR
Der er udarbejdet en analyse, der viser befolkningstætheden sammenholdt med 
placeringen af de store dagligvarebutikker på mere end 400 m2. Kortet viser, at 
privatforbruget i høj grad er koncentreret omkring Roskilde by, og at de fleste 
områder i Roskilde Kommune er godt forsynet med dagligvarebutikker. 

Kortet viser også, at stort set alle de største byer i Roskilde har egen dagligvarefor-
syning. Der er områder, der kan være bedre dækket af dagligvarer. Eksempelvis viser 
kortet, at borgere i den nordøstlige og nordvestlige del af Roskilde har forholdsvist 
langt til den nærmeste dagligvarebutik. Borgerne i Snoldelev, Veddelev og Dåstrup 
har også forholdsvist langt. Borgerne i Vindinge  har kun en mindre og lokal køb-
mandsbutik og har dermed også forholdsvist langt til et større udbud af dagligvarer. 

PERSPEKTIVOMRÅDER TIL NYE DAGLIGVAREBUTIKKER
Der er flere områder i Roskilde Kommune, der ligger lige på grænsen til at 
kunne opretholde egen dagligvareforsyning. Andre områder står over for en 
betydelig befolkningsudvikling de kommende år. Analyser fra. bl.a. Dansk 
Ejendomsmæglerforening har vist, at huspriserne, som er et udtryk for boligområ-
dets attraktivitet, bl.a. er afhænge af nærhed til en dagligvarebutik. 

Viby er et af de områder, der står over for en betydelig befolkningsudvikling med 
mange nye boliger og op mod 1.000 nye borgere. Samtidig viser detailhandelsanaly-
sen, at dagligvarehandlen i Viby står stærkt. Det vurderes, at det vil styrke Viby som 
bosætningsområde, hvis der etableres en ny dagligvarebutik i takt med områdets 
udbygning og det stigende forbrugsgrundlag, fx inden for 5 år. Butikken bør placeres 
i nærheden af de eksisterende butikker for at understøtte koncentrationen af 
detailhandlen og bylivet. Planlægningen for denne butik kan med fordel igangsættes.

Snoldelev har ikke egen dagligvareforsyning. De ca. 700 borgere i byen handler i 
Dagli’ Brugsen i Gadstrup, i Havdrup i Solrød Kommune og andre steder i forbin-
delse med turen mellem arbejdsstedet og boligen. Som udgangspunkt er Snoldelev 
i sig selv for lille til at opretholde egen dagligvareforsyning. I området Gadstrup-
Snoldelev bor der imidlertid ca. 2.500 personer. Hvis der skal skabes balance 
mellem borgernes forbrug og butikkernes omsætning, vil der være grundlag for ca. 
65 mio. kr i dagligvareomsætning. 

Vindinge har ca. 2.300 indbyggere, men den eneste dagligvarebutik er en mindre 
og lokalt orienteret købmand. Der er et forbrugsgrundlag på knap 60 mio. kr. 
Dermed er der et solidt grundlag for en ny dagligvarebutik til lokalområdets forsy-
ning. Fra et byudviklingsmæssigt perspektiv vil det være bedst, hvis der kunne etab-
leres en ny dagligvarebutik centralt i Vindinge, så flest borgere vil få kortest til den 
nye butik. På den anden side er det sandsynligt, at dagligvarekæderne ønsker en 
mere trafikal placering ved Vindingevej. For at få investeringer i dagligvarestrukturen 
centralt i Vindinge er det afgørende at skabe sikkerhed for, at der ikke senere kan 
etableres en dagligvarebutik med en endnu mere fordelagtig placering for kæderne. 

Ud over de tre perspektivområder er det muligt, at der opstår et løbende behov for 
udvikling af dagligvareforsyningen i Roskilde by. Behovet vil være størst i områder 
med boligudbygning.

UDVIKLINGEN AF DAGLIGVARESTRUKTUREN 2008-2015
Der er i 2015 registreret 37 store dagligvarebutikker i Roskilde Kommune, hvilket er 
to flere end i 2008. Udviklingen dækker over en stor dynamik i dagligvarestrukturen. 
I alt er der lukket 12 butikker. I 9 tilfælde er der åbnet en ny butik fra en anden 
kæde i samme bygning. Derudover er der etableret 5 dagligvarebutikker på steder, 
hvor der før ikke lå en dagligvarebutik. Udviklingen betyder samlet set, at selv 
om der er sket store tilpasninger af dagligvarestrukturen, har borgerne i Roskilde 
Kommune i sidste ende oplevet, at der i alt er lukket tre butikker, mens der er 
etableret fem nye. 

BORGERNES FORBRUG OG EN DA-
GLIGVAREBUTIKS OMSÆTNING

 › En gennemsnitlig dagligvarebutik 
på 1.000 m2 omsætter for ca. 
35 mio. kr. pr. år afhængig af 
butikskonceptet.

 › En gennemsnitlig borger i 
Roskilde Kommune bruger 
25.500 kr. på dagligvarer i fysiske 
butikker pr. år.

 › Den årlige omsætning i 1.000 m2 
dagligvarebutik svarer til knap 
1.400 borgeres årlige dagligvare-
forbrug.
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/ Udviklingen af dagligvareudbuddet i Roskilde.

Samtidig har 8 butikker udvidet deres butiksarealer. 21 butikker har fastholdt 
dagligvarearealet uden arealændringer. De tre steder hvor en butik er lukket, er 
der i to af tilfældene åbnet en ny butik inden for en kort afstand , og i det sidste 
tilfælde ligger der fortsat to butikker på samme vej, som den lukkede butik lå på.

Butiksåbningerne og –lukningerne er spredt over Roskilde Kommune. For 
butikslukningerne gælder, at tre butikker er lukket i hhv. Roskilde (Dagli’Brugsen), 
Jyllinge (Super Best) og Viby (Fakta). For butiksåbningerne gælder at, der er 
åbnet to butikker i Jyllinge (Rema 1000 og Netto ved Nordmarken) og fire 
butikker i Roskilde by, heraf to butikker i byudviklingsområdet Trekroner (Super 
Brugsen og Fakta). Derudover er ny Lidl på vej i Jyllingecentret (planlagt åbning 
april 2016). Den nye Rema 1000 ved RO’s Have er åbnet efter databehandlingen 
og er derfor ikke medtaget i beregningerne, ligesom planlagte butiksprojekter 
heller ikke er medtaget.
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Ændringerne i dagligvarestrukturen i Roskilde Kommune fra 2008-2015 har således 
medført, at langt størstedelen af borgerne i Roskilde Kommune har fået en bedre 
dagligvareforsyning i dag end i 2008.
 
Størstedelen af de nye store dagligvarebutikker, der er åbnet i Roskilde Kommune 
siden 2008, er discountbutikker. Udviklingen med flere discountbutikker afspejler ud-
viklingen på landsplan, hvor discountbutikkerne fortsat har øget deres markedsandele. 

LUKNINGER OG ÅBNINGER AF BUTIKKER
I alt tre butikker er lukket på steder, hvor der ikke er etableret en ny butik i samme 
bygning. På hjørnet af Vindingevej og Snerlevej er der lukket en mindre købmand, og 
der er ikke åbnet en ny butik på stedet. Butikken lå i et boligkvarter. Nærmeste dag-
ligvarebutik er Kiwi i Københavnsvej bydelscenter, som ligger i en afstand af ca. 750 
m fra den lukkede butik. Der ligger yderligere 6 store dagligvarebutikker, herunder 
fire discountbutikker og to Føtex-varehuse, inden for ca. 1 km fra den lukkede butik. 
Selvom butikslukningen lokalt har medført en mindre forringelse af dagligvareforsynin-
gen, er der stadig en god dagligvareforsyning i området. 

På Tofthøjvej i Viby nær Viby station er Fakta lukket. Der ligger fortsat to andre 
dagligvarebutikker i området, herunder Rema 1000 og Meny.  Butikslukningen har 
derfor ikke medført en væsentlig forringelse af dagligvareforsyningen, da der fortsat 
ligger dagligvarebutikker af samme type i området. 

Jyllinge Nordmark lokalcenter blev oprettet i 2012. Lokalcentret omfattede dengang 
en Super Best. en blomsterbutik på Osvej samt en ny Rema 1000. I 2012 lukkede 
Super Best på Osvej umiddelbart inden åbningen af Rema. Lukningen af Super 
Best har ikke medført en væsentlig forringelse af dagligvareforsyningen, da den 
lukkede butik er erstattet af en større butik inden for samme type. Der er desuden 
åbnet en ny Netto i området ved Nordmarken.

I alt er der etableret fem butikker, inkl. den nye Rema 1000 i Jyllinge Nordmark 
lokalcenter, på steder, hvor der ikke før lå en butik. Netto åbnede i 2013 en 
enkeltstående butik på Himmelev Bygade lidt over 500 m fra Super Best, som 
siden er overtaget af Meny. Butiksåbningen har betydet, at borgere i Veddelev og i 
den nordlige del af Himmelev har fået kortere afstand til en dagligvarebutik.

På indfaldsvejen Københavnsvej er Lidl åbnet, og centerområdet blev i den 
anledning udvidet til et bydelscenter på 4.000 m². I bydelscentret ligger også Netto 
og Kiwi. Udbygningen af detailhandlen i bydelscentret har ikke medført kortere 
afstande til dagligvarehandel, men har medført, at borgere i området i dag har 
adgang til et større vare- og discountbutiksudbud.

I byudviklingsområdet ved Trekroner er Super Brugsen og Fakta åbnet. Begge 
butikker ligger ved Trekroner station. I området nord for Trekroner Allé findes flere 
boligkvarterer, som ikke tidligere har haft en lokal dagligvareforsyning. Etableringen 
af de to butikker har medført, at borgere i området nord for Trekroner Allé har 
kortere afstand til dagligvarehandel. En del af de studerende og ansatte på det 
nærliggende Roskilde Universitet vil sandsynligvis også vælge at foretage en del af 
deres dagligvareindkøb i de to butikker.

AFSTANDEN MELLEM BOLIG OG DAGLIGVAREBUTIK 2008-2015
Der er foretaget en geografisk analyse af afstanden mellem bopæl og den nærme-
ste dagligvarebutik i de forskellige oplande i Roskilde Kommune. Analysen er foreta-
get på baggrund af data om befolkning, adresser og placering af dagligvarebutikker 
i hhv. 2008 og i 2015.

Analysen viser for det første, at den langt største befolkningstilvækst er sket i 
Roskilde, der har fået ca. 3.350 flere indbyggere i perioden 2008-2015. Samtidig er 
Roskilde det eneste område i kommunen, hvor borgerne har fået kortere afstande 
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/ Udviklingen af dagligvareudbuddet i Viby.
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til en dagligvarebutik. Det er særligt udviklingen af dagligvarebutikkerne ved 
Trekroner, der har haft en positiv betydning for udviklingen. Borgerne i Roskilde har 
gennemsnitligt knap 900 m til den nærmeste dagligvarebutik. 

I området ved Jyllinge og Gundsømagle er der sket en befolkningstilvækst på knap 
200 personer. Udviklingen i området har vist, at borgerne gennemsnitligt har ca. 1,3 
km til den nærmeste dagligvarebutik, og at de i perioden 2008-2015 har fået lidt 
længere. Udviklingen skyldes sandsynligvis, at Super Best er lukket, og at de nye 
butikker ved Nordmarken ligger lidt længere fra boligområderne. 

I Viby er der kommet ca. 80 flere borgere til, og udviklingen af dagligvarestrukturen 
er begrænset. Borgerne i Viby har i gennemsnit knap 1,7 km til den nærmeste 
dagligvarebutik, og afstanden er stort set status quo i forhold til 2008. Den højere 
afstand til dagligvarebutikkerne end i Roskilde og Jyllinge skal ses i sammenhæng 
med, at borgere i Dåstrup handler dagligvarer i butikkerne i Viby. 

I Gadstrup-Snoldelev er Dagli’ Brugsen den eneste butik, og der er ikke sket en ud-
vikling i butiksstrukturen i området i perioden 2008-2015. Med knap 40 flere borgere 
i området er der heller ikke sket en større udvikling i befolkningsudviklingen. Dermed 
er der status quo i forhold til afstanden mellem borgernes bopæl og afstanden til 
dagligvarebutikken. Med en gennemsnitlig afstand på ca. 1,8 km er der forholdsvist 
langt fra borgernes bopæl til den nærmeste lokale dagligvarebutik. Særligt de ca. 
700 borgere i Snoldelev har forholdsvist langt til den nærmeste lokale dagligvarebutik.

Ågerup er det område i Roskilde Kommune, hvor borgerne har længst til en lokal 
dagligvarebutik. Borgerne har i gennemsnit knap 2,5 km til den nærmeste dagligva-
rebutik, hvilket stort set er status quo i forhold til 2008. Der er kommet ca. 180 flere 
borgere til området ved Ågerup siden 2008, men borgerne har stadig forholdsvist 
langt til den nærmeste dagligvarebutik.

Svogerslev er det område næst efter Roskilde, hvor borgerne har kortest til 
dagligvarebutikkerne. Der er kommet ca. 100 flere borgere til Svogerslev i perioden 
2008-2015, og med kun ca. 1,1 km har de ca. 4.400 borgere kort afstand til de 
lokale dagligvarebutikker. 

DAGLIGVAREBUTIKKERNES BETYDNING FOR TRAFIK OG TILGÆNGELIGHED
Dagligvarebutikkerne genererer en betydelig mængde trafik. Undersøgelser viser, at 
placeringen har stor betydning for, hvor mange der ankommer til dagligvarebutikken 
med forskellige transportmidler. 

Undersøgelser af nye dagligvarebutikker på ca, 1.000 m2 med en placering nær en 
indfaldsvej og nær et boligområde viser, at der kommer ca. 700 biler til dagligvare-
butikken på daglig basis. 

Andre undersøgelser peger på, at hvis dagligvarebutikken har en placering i et 
bydelscenter eller lokalcenter og har gode cykelforbindelser med korte afstande til 
tætte boligområder, så kommer op mod 50 % af omsætningen i dagligvarebutik-
kerne fra cyklister eller fodgængere og de resterende ca. 50 % fra bilister. Borgerne 
bruger stort set ikke offentlig transport til de lokale dagligvarebutikker. 

NYE MULIGHEDER I ROSKILDE
Roskilde by har en decentral dagligvarestruktur med mange dagligvarebutikker nær 
boligområderne og ved trafikale knudepunkter. En yderligere decentralisering med 
flere dagligvarebutikker langs indfaldsvejene til Roskilde by kan på den ene side 
betyde, at borgerne får endnu tættere til et større dagligvareudbud. På den anden 
side kan udviklingen betyde en omsætningsreduktion for de eksisterende butikker, 
herunder butikkerne i centerbyerne uden for Roskilde.

Roskilde Kommune har bedt COWI beregne effekten for de eksisterende butikker 
ved etablering af tre nye dagligvarebutikker 
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ANTAL BORGERE OG  
AFSTAND TIL NÆRMESTE DAGLIGVAREBUTIK 2008

ANTAL 
BORGERE

GNS AFSTAND TIL NÆRMESTE 
DAGLIGVAREBUTIK

ROSKILDE 51.244 0,94 KM

JYLLINGE-GUNDSØMAGLE 12.651 1,25 KM

VIBY 6.023 1,64 KM

GADSTRUP-SNOLDELEV 3.430 1,82 KM

ÅGERUP 3.335 2,44 KM

SVOGERSLEV 4.307 1,08 KM

ANTAL BORGERE OG  
AFSTAND TIL NÆRMESTE DAGLIGVAREBUTIK 2015

ANTAL 
BORGERE

GNS AFSTAND TIL NÆRMESTE 
DAGLIGVAREBUTIK

ROSKILDE 54.590 0,88 KM

JYLLINGE-GUNDSØMAGLE 12.843 1,30 KM

VIBY 6.100 1,66 KM

GADSTRUP-SNOLDELEV 3.466 1,82 KM

ÅGERUP 3.513 2,45 KM

SVOGERSLEV 4.406 1,08 KM

ANTAL BORGERE OG  
AFSTAND TIL NÆRMESTE DAGLIGVAREBUTIK 2008-2015

ANTAL 
BORGERE

GNS AFSTAND TIL NÆRMESTE 
DAGLIGVAREBUTIK

ROSKILDE +3.346 0,0 KM

JYLLINGE-GUNDSØMAGLE +192 +0,05 KM

VIBY +77 0,0 KM

GADSTRUP-SNOLDELEV +36 +0,02 KM

ÅGERUP +178 +0,01 KM

SVOGERSLEV +99 -0,06 KM

Baseret på omsætningen i de eksisterende dagligvarebutikker, borgernes 
forbrug af dagligvarer og de trafikale placeringer vurderes hver af de tre følgende 
butikker at opnå en årlig omsætning på i størrelsesordenen 30-40 mio. kr. inkl. 
moms målt i 2014-priser. Omsætningen afhænger særligt af den konkrete place-
ring og af det endelige butikskoncept. Det forudsættes, at butikkerne etableres 
inden for en kort tidshorisont, og at omsætningen derfor vil blive hentet fra de 
eksisterende butikker i og omkring Roskilde by. Erfaringer viser, at dagligvarer i 
høj grad bliver handlet i de nærmeste butikker. Derfor er det også de nærmeste 
butikker, der bliver mest påvirket af nye dagligvarebutikker. Skemaet sidst i 
afsnittet viser vurderingerne af effekterne ved de enkelte placeringer.

EFFEKTERNE FOR UDVALGSVAREBUTIKKERNE OG BYLIVET
Dagligvarebutikker genererer et stort kundeflow, som har en positiv effekt på 
de omkringliggende udvalgsvarebutikker, caféer og andre bylivsfunktioner, der 
er afhængige af mere eller mindre spontane besøg. Med flytning af en del af 
dagligvareomsætningen til udkanten af byerne vil en del af turene til bymidten, 
og dermed en del af de spontane indkøb, blive reduceret. I de mindre og mel-
lemstore byer vil en udflytning af dele af dagligvarehandlen derfor betyde, at den 
spontane udvalgsvarehandel i forbindelse med dagligvareindkøb flyttes til andre 
nærliggende handelssteder eller udskydes til et senere tidspunkt. Derfor kan 
etablering af dagligvarebutikker uden for bymidten føre til en omsætningsreduk-
tion i de bymidteorienterede udvalgsvarebutikker. 
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Roskilde er en af de største danske byer. Analyserne af dækningsgraderne og 
servicefunktioner viser, at Roskilde står stærkt på udvalgsvarehandlen, og at der er 
mange servicefunktioner i den centrale del af Roskilde. Det er dermed vanskeligt at 
forestille sig, at effekten for byens udvalgsvarebutikker vil være målbar som følge af 
lidt flere dagligvarebutikker uden for bymidten. Indkøb af udvalgsvarer, som tidligere 
blev gjort i forbindelse med dagligvarer, vil sandsynligvis blive udskudt til et senere 
tidspunkt og vil ske på en særskilt tur til bymidten. På den måde er det muligt, at 
kunden vil slå flere ærinder i bymidten sammen. 

På den anden side er det sandsynligt, at udflytning af dagligvarebutikker fra 
bymidterne i Jyllinge eller Viby til decentrale placeringer uden for byerne vil betyde, 
at det lavere kundeflow i bymidten kan få konsekvenser for udvalgsvarebutikkerne 
og bylivet. Dækningsgraderne for udvalgsvarehandlen er lave, og der er kun få 
andre servicefunktioner. Dermed er der ikke så stort et incitament for at handle i 
Jyllinge eller Viby på en anden tur, og det er sandsynligt at kunderne i endnu højere 
grad end tidligere vælger at handle udvalgsvarer andre steder, herunder i Roskilde. 

Det er vanskeligt at vurdere de konkrete konsekvenser for udvalgsvarehandlen og 
for bylivet, hvis dele af dagligvarehandlen flyttes til udkanten af byerne. På bag-
grund af COWIs erfaringer med turrater, indkøbsmønstre og detailhandel er det 
alligevel muligt at komme med et groft skøn. 

 › Dagligvarebutikker på ca. 1.000 m2 i Roskilde Kommune omsætter i gennemsnit 
for 35-50 mio. kr. om året.1

 › Erfaringsmæssigt handler kunderne både dagligvarer og udvalgsvarer på ca. 
10-20 % af turene til bymidten.2

 › Andelen af privatforbruget i de fysiske butikker i Roskilde Kommune er nogen-
lunde ligeligt fordelt på dagligvarer og udvalgsvarer.3

Samlet set svarer det til, at en gennemsnitlig dagligvarebutik på 1.000 m2 genererer 
omsætning i de nærmeste udvalgsvarebutikker på i størrelsesordenen 3-9 mio. kr. 
pr. år svarende til omsætningen i ca. 2 gennemsnitlige udvalgsvarebutikker på ca. 
200 m2. Det mindre kundeflow kan også have betydning for andre erhverv, der er 
afhængige af et kundeflow, herunder restaurationer, take away, kunsthåndværk mv. 

Som nævnt er det muligt, at de færre spontane indkøb i bymidtens udvalgsvarebutik-
ker vil blive opvejet af en særskilt tur til bymidten, hvor udvalgsvarebutikkerne alligevel 
bliver besøgt. Tiltrækningen til den lokale bymidte afhænger bl.a. af bymidtens 
handelsmæssige styrke og afstanden til konkurrerende udbudspunkter.

Nedenfor følger analyse af fire mulige placeringer til nye dagligvarebutikker.

1 På baggrund af interviews med de butiksdrivende.

2 På baggrund af interviewundersøgelser om forbrugeradfærd.

3 På baggrund af forbrugeranalyser og Danmarks Statistik.

NØGLETAL FOR DAGLIGVAREBUTIKKERNES BETYDNING FOR BYLIVET*

MIN MAX

ANTAL DAGLIGE KUNDER 500 1.000

ÅRLIG OMSÆTNING 30 MIO. KR. 50 MIO. KR. 

OMSÆTNING PR. KUNDE 85 170

ANDEL AF KUNDER, DER OGSÅ HANDLER 
UDVALGSVARER  PÅ SAMME TUR

10 %  20 %

ÅRLIG OMSÆTNING I DE NÆRMESTE 
UDVALGSVAREBUTIKKER

3 MIO. KR. 10 MIO. KR.

* ALLE TAL ER BASERET PÅ ERFARINGSTAL OG SKØN FOR EN TYPISK DISCOUNTBUTIK PÅ 1.000 M2
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NY DAGLIGVAREBUTIK 
VED BAKKEGÅRDEN
Området ved Bakkegården har tre discountbutikker, men 
med ca. 7.200 indbyggere er området underforsynet med 
dagligvarer. En ny og moderne dagligvarebutik ved lokalcentret 
ved Bakkegården kan være med til at styrke lokalområdets 
dagligvarehandel og attraktivitet.

Den nye dagligvarebutik vil ligge i det eksisterende lokalcenter ved Østre Ringvej 
og Køgevej. Inden for 500 m er der i dag tre discountbutikker, og der bor ca. 3.500 
personer i lokalområdet til Bakkegården. Oplandsanalysen viser, at selvom der er 
flere dagligvarebutikker i den sydlige del af Roskilde, er området ved Bakkegården 
underforsynet med dagligvarer.

DETAILHANDLEN I LOKALOMRÅDET
Kortet viser placeringerne af de eksisterende dagligvarebutikker i og omkring 
lokalcentret, Bakkegården. I selve lokalcentret ligger en Fakta-butik, en bager og 
et apotek. Der er ingen restrummelighed i lokalcentret, Bakkegården. Der kan i 
Bakkegården lokalcenter være i alt 1.200 m2 detailhandel med en maksimal butiks-
størrelse på 1.000 m² for dagligvare- og udvalgsvarebutikker. 

I området omkring lokalcentret findes endnu en Fakta-butik, der ligger i lokalcentret 
på Astersvej, syd for Østre Ringvej. Længere mod vest ligger en Aldi i et bydelscen-
ter ved Søndre Ringvej. De tre butikker samt bageren og apoteket ligger alle 
inden for en afstand af højst 500 m fra den potentielle nye butik. Derudover ligger 
der flere dagligvarebutikker i Roskilde bymidte, herunder Føtex i Stationscentret, 
Føtex i RO’s Torv samt Kvickly ved Algade. Roskilde bymidte ligger ca. 2 km nord 
for lokalcentret ved Bakkegården. Ca. 2 km mod nordøst ligger Netto og Kiwi i 
bydelscentret ved indfaldsvejen, Københavnsvej.

ANDRE LOKALE FORHOLD
Området omkring Bakkegården er kendetegnet ved nærhed til boligområder, 
motorvejen, Roskilde Station og en god trafikal beliggenhed. De nærmeste dele 
af området er kendetegnet ved etageboliger i op til 3 etager. Ca. 300 m nord for 
projektområdet ligger Roskilde Rådhus, og ca. 500 m nord for den nye butik ligger 
Roskilde Sygehus. Mod nordvest ligger et større grønt og rekreativt område. Mod 
sydvest ligger bydelscentret Musicon med flere serviceerhverv og uddannelsesinsti-
tutioner. Området øst for den nye butik er kendetegnet ved et parcelhusområde.

OPLAND TIL DEN NYE BUTIK
Oplandsgrænsen til en ny butik ved hjørnet af Østre Ringvej og Køgevej er vist på 
kortet. I området bor ca. 3.500 indbyggere med et samlet dagligvareforbrug på ca. 
90 mio. kr. pr. år. Fakta i lokalcentret ved Bakkegården er den eneste butik i oplan-
det, og der er et solidt grundlag for en ny dagligvarebutik i området. Hele området 
mellem Vindingevej i øst, jernbanen i nord, Musicon i vest og motorvejen mod syd 
har ca. 7.230 indbyggere med et samlet dagligvareforbrug på i størrelsesordenen 
185 mio. kr. pr. år. 
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EFFEKTER FOR DEN EKSISTERENDE DETAILHANDEL 
En ny dagligvarebutik på 1.000 m² i lokalcentret ved Bakkegården vurderes 
at kunne opnå en årlig omsætning på i størrelsesordenen 30 mio. pr. år kr. i 
2014-priser. Omsætningen vil hovedsageligt blive hentet fra de tre nærmeste 
dagligvarebutikker på henholdsvis Astersvej, Køgevej og Søndre Ringgade. En 
grov vurdering er, at i størrelsesordenen 60 % af omsætningen svarende til 18 
mio. kr. pr. år i den nye butik vil blive hentet fra de tre butikker. Omsætningen 
i den nye butik vil også delvist blive hentet fra de store dagligvarebutikker i 
bymidten. En grov vurdering er, at i størrelsesordenen 15 % svarende til ca. 5 
mio. kr. pr. år vil blive hentet fra bymidtens butikker. De resterende ca. 25 % 
af omsætningen i den nye butik svarende til 8 mio. kr. pr. år. vurderes at blive 
hentet fra dagligvarebutikker i de øvrige dele af Roskilde, herunder særligt fra 
butikkerne ved Københavnsvej.

Samlet set er vurderingen, at der er et tilstrækkeligt forbrugsgrundlag i det lokale 
opland til den nye butik i lokalcentret ved Bakkegården.
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NY DAGLIGVAREBUTIK 
VED MOTELVEJ
Med knap 1.200 borgere i lokaloplandet vurderes det lokale 
opland at være i underkanten til en ny dagligvarebutik på 
1.000 m2. En betydelig del af omsætningen i den nye butik vil 
være baseret på forbikørende trafik.

Den nye dagligvarebutik vil få en placering nær Holbækmotorvejen og Køgevej. 
Inden for 1 km er der i dag tre discountbutikker, og der bor ca. 1.170 personer i 
lokalområdet til den nye butik. 

DETAILHANDLEN I LOKALOMRÅDET
Kortet viser placeringen af de eksisterende dagligvarebutikker omkring projektom-
rådet ved hjørnet af Motelvej og Køgevej. I området findes to Fakta-butikker i hver 
deres lokalcenter. Den ene ligger på Astersvej umiddelbart syd for Østre Ringvej, og 
den anden ligger på Køgevej nord for Østre Ringvej. Længere mod vest ligger Aldi 
ved Søndre Ringvej i et bydelscenter. De tre butikker ligger alle inden for en afstand 
på 600-1.000 m fra den potentielle nye butik. Desuden er der udlagt et nyt lokal-
center ved Roskildevænget umiddelbart nord for området, men der er endnu ingen 
butikker i det nye lokalcenter. Der ligger desuden en tankstation med dagligvaresalg 
fra en tilhørende kiosk på Motelvej. Nord for den nye butik findes et Føtex-varehus 
i Stationscentret, et Føtex-varehus i RO’s Torv samt Kvickly ved Algade. De tre 
varehuse ligger alle i bymidten ca. 2 km kørsel nord for butiksplaceringen. Ca. 3 
km kørsel mod nordøst ligger Lidl, Netto og Kiwi i lokalcentret ved Københavnsvej. 
Nærmeste dagligvarebutikker syd for Holbækmotorvejen er de lokale kiosker og 
købmænd i Vor Frue og Gadstrup beliggende henholdsvis ca. 2 km og ca. 8 km 
kørsel ad Køgevej.

ANDRE LOKALE FORHOLD
Området omkring Motelvej og Køgevej er kendetegnet ved nærhed til motorvejen, 
placeringen nær et stort boligområde og en god trafikal beliggenhed. Området 
mellem Holbækmotorvejen i syd og Østre Ringvej i nord, afgrænset mod vest af 
Køgevej og mod øst af Vindingevej, er et beboelsesområde bestående af parcelhuse 
og etageejendomme op til 3 etager. I området findes også en skole, en børnehave, 
få spisesteder og enkelte andre funktioner. På den vestlige side af Køgevej ligger et 
andet beboelsesområde, flere større uddannelsesinstitutioner og bydelen Musicon,  
der er under udvikling med kreative erhverv og institutioner. Den aktuelle restrum-
melighed til ny detailhandel i Musicon bydelscenter er 2.900 m2. Der kan i Musicon 
bydelscenter være i alt 5.000 m2 detailhandel.  Syd for motorvejen findes enkelte 
beboelsesejendomme og to kolonihavehusområder på tilsammen ca. 3 ha.

OPLAND TIL DEN NYE BUTIK
Oplandet til en ny butik ved hjørnet af Motelvej og Køgevej er afgrænset som vist på 
kortet. I området bor ca. 1.170 indbyggere med et samlet dagligvareforbrug på ca. 
30 mio. kr. pr. år. Dertil kommer et ukendt forbrug fra borgerne i kolonihaveområdet 
sydøst for motorvejen. Ud over lokalområdet er det sandsynligt, at beliggenheden 
appellerer til forbikørende trafik. Der vurderes ikke umiddelbart at være grundlag for 
både en ny butik ved lokalcentret ved Bakkegården og en ny butik ved Motelvej. 

EFFEKTER FOR DEN EKSISTERENDE DETAILHANDEL 
En ny dagligvarebutik på 1.000 m² med den konkrete placering vurderes at kunne 
opnå en årlig omsætning på i størrelsesordenen 40 mio. kr. pr. år i 2014-priser. 
Omsætningen vil hovedsageligt blive hentet fra de tre eksisterende dagligvarebutik-
ker på henholdsvis Astersvej, Køgevej og Søndre Ringgade. En grov vurdering 
er, at i størrelsesordenen 30-50 % af omsætningen svarende til 12-20 mio. kr. pr. 
år i den nye butik vil blive hentet fra disse butikker. Omsætningen i den nye butik 
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vil også delvist hentes fra dagligvarebutikkerne i bymidten, primært fra de to 
Føtex-varehuse i Stationscentret og i RO’s Torv og fra Kvickly. Det vurderes 
også, at i størrelsesordenen 5-15 % svarende til 2-6 mio. kr. pr. år vil blive hentet 
fra bymidtens dagligvarebutikker. Grundet den nye butiks beliggenhed ved 
motorvejen vurderes det at 25-40 %, svarende til 10-16 mio. kr. pr. år, hentes fra 
et regionalt opland. De eksisterende dagligvarebutikker i Vor Frue og i Gadstrup, 
der ligger henholdsvis ca. 2 og ca. 8 km fra den nye butik, vil i mindre grad 
påvirkes. Det vurderes at 0-5 % af omsætningen svarende til knap 2 mio. kr. 
i den nye butik hentes herfra. På grund af afstanden til bymidten og de øvrige 
centerområder vurderes effekterne for de øvrige dele af Roskilde by at være 
begrænset. I størrelsesordenen 5-15 % svarende til 2-6 mio. kr. pr. år vurderes 
at blive hentet fra de øvrige dele af Roskilde by.

Samlet set er vurderingen, at der ikke er et tilstrækkeligt forbrugsgrundlag i det 
lokale opland til den nye enkeltstående butik, og at en stor del af omsætningen 
vil hentes fra kunder, der kører på Holbækmotorvejen.
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NY DAGLIGVAREBUTIK 
VED KØBENHAVNSVEJ
Københavnsvej er en af de store indfaldsveje til Roskilde. Der 
ligger tre dagligvarebutikker i området, og der bor ca. 3.500 
personer i oplandet. Butikkerne omsætter i dag for mere end 
borgernes forbrug. en betydelig del af omsætningen er baseret 
på den forbikørende trafik.

Den nye dagligvarebutik vil ligge i det eksisterende bydelscenter ved 
Københavnsvej, hvor Lidl, Netto og Kiwi allerede ligger. Der bor ca. 3.500 personer i 
området. Derudover appellerer butikkerne til pendlertrafikken langs Københavnsvej. 

DETAILHANDLEN I LOKALOMRÅDET
Kortet viser placeringen af de eksisterende dagligvarebutikker i Københavnsvej by-
delscenter og i området omkring butiksplaceringen ved hjørnet af Præstemarksvej 
og Køgevej. I bydelscentret ligger tre dagligvarebutikker, herunder  Lidl nord for 
Københavnsvej samt Netto og Kiwi  syd for Københavnsvej. Restrummeligheden til 
ny detailhandel i Københavnsvej bydelscenter er ca. 600 m². Den samlede rum-
melighed til detailhandel i Københavnsvej bydelscenter er i alt 4.000 m2. Hvis der 
skal etableres en ny dagligvarebutik i bydelscentret er der behov for en udvidelse 
af restrummeligheden med mindst 400-500 m². I området nord for Københavnsvej 
må den enkelte butik være højst 1.000 m2. I området syd for Københavnsvej må 
dagligvarebutikker højst være 1.500 m2 og udvalgsvarebutikker højst 1.000 m2.

Ca. 700 m mod vest ligger RO’s Torv, der bl.a. har et Føtex-varehus. På Algade, 
knap 1,5 km vest fra den nye butik ad Københavnsvej ligger Kvickly, og yderligere 
500 m mod sydvest ligger Føtex ved stationen. Nord og øst for bydelscentret er 
store områder udlagt til butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. 
Mod vest findes også butiksområdet RO’s Have, der er en del af bymidten, hvor der 
findes flere store udvalgsvarebutikker.

Mod nordøst ligger Super Brugsen og Fakta i Trekroner bymidte. Den aktuelle 
restrummelighed for etablering af ny detailhandel i Trekroner bymidte er ca. 6.600 
m². Der kan i Trekroner bymidte være i alt 10.000 m² detailhandel. Ifølge kommune-
planen er de maksimale butiksstørrelser for henholdsvis dagligvare- og udvalgsva-
rebutikker 3.500 og 2.000 m².

ANDRE LOKALE FORHOLD
Området omkring den potentielle butiksplacering ved hjørnet af Præstemarksvej 
og Københavnsvej er kendetegnet ved en god trafikal beliggenhed, kort afstand 
til butikscentret RO’s Torv og RO’s Have mod vest, store områder til butikker, som 
forhandler særligt pladskrævende varer mod nord og øst, samt et større beboelses-
område med etageejendomme i op til tre etager.

OPLAND TIL DEN NYE BUTIK
Oplandet til en ny butik ved hjørnet af Præstemarksvej og Københavnsvej er 
afgrænset som vist på kortet. I området bor ca. 3.500 indbyggere med et samlet 
dagligvareforbrug på ca. 90 mio. kr. pr. år. Omsætningen fra de tre eksisterende 
dagligvarebutikker er på i størrelsesordenen 130 mio. kr. pr. år. Udover at dække 
de lokale borgeres forbrug henter butikkerne en stor del af omsætningen fra den 
forbikørende trafik. 

EFFEKTER FOR DEN EKSISTERENDE DETAILHANDEL 
En ny dagligvarebutik på 1.000 m² vurderes at kunne opnå en årlig omsætning på 
i størrelsesordenen 30 mio. kr. i 2014-priser. Omsætningen vil hovedsageligt blive 
hentet fra de tre eksisterende dagligvarebutikker i bydelscentret. En grov vurdering 
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er, at i størrelsesordenen 60-70 % af omsætningen svarende til 18-21 mio. kr. 
pr. år  i den nye butik vil blive hentet fra de nærmeste butikker. Omsætningen i 
den nye butik vil også delvist hentes fra dagligvarebutikkerne i bymidten, primært 
fra Føtex-varehuset i RO’s Torv, den nye Rema 1000 ved RO’s Have og fra 
Kvickly. Det vurderes også, at i størrelsesordenen 10-15 % svarende til ca. 3-4,5 
mio. kr. pr. år vil blive hentet fra bymidtens butikker. De resterende ca. 25 % af 
omsætningen i den nye butik vurderes at blive hentet fra dagligvarebutikker i de 
øvrige dele af Roskilde og fra oplandet mod øst, herunder bl.a. fra butikkerne 
ved Trekroner. 

Samlet set vurderes det, at der ikke er et tilstrækkeligt forbrugsgrundlag i det 
lokale opland til endnu butik i bydelscentret. Det er muligt, at oplandet kan 
udvides en anelse mod syd eller vest, men det vil kræve en nærmere analyse af 
afstande, køretider, tilhørsforhold mv.
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NY DAGLIGVAREBUTIK 
VED SNOLDELEV
En ny butik i Snoldelev vil styrke bosætningskvaliteterne i 
området. Med et dagligvareforbrug på ca. 65 mio. kr. pr. 
år vurderes der at være et lokalt forbrugsgrundlag til både 
Daglig’Brugsen i Gadstrup og en ny butik i Snoldelev. 

Den nye dagligvarebutik vil ligge i den vestlige del af Snoldelev nær Køgevej. 
Gadstrup og Snoldelev er stort set vokset sammen. I området bor ca. 2.550 per-
soner med et samlet dagligvareforbrug på ca. 65 mio. kr. pr. år.  Oplandsanalysen 
viser, at der er et lokalt forbrugsgrundlag til en ny butik, at størstedelen af 
omsætningen vil blive hentet fra butikker uden for Roskilde Kommune, og  at den 
eksisterende butik sandsynligvis vil blive påvirket. 

DETAILHANDLEN I LOKALOMRÅDET
Som kortet viser, er Dagli’ Brugsen den eneste dagligvarebutik i området  ved 
Gadstrup-Snoldelev. Lokalcentret i Gadstrup er det eneste område, der er udlagt til 
centerområde i Gadstrup-Snoldelev. Hvis der skal etableres en ny dagligvarebutik i 
Snoldelev, skal der udlægges et nyt lokalcenter. Alternativt kan der planlægges for 
en enkeltstående butik til lokalområdets forsyning. 

Borgerne i Snoldelev har forholdsvist langt til de nærmeste dagligvarebutikker. 
Dagli’ Brugsen ligger ca. 2,5 km mod vest målt via afstanden langs vejnettet. Det 
største større dagligvareudbud ligger i Havdrup (Solrød Kommune) ca. 4 km mod 
syd. Her ligger Super Brugsen, Netto og Fakta. De øvrige nærmeste butikker er i 
Tune (Greve Kommune) ca. 5 mod nordøst, og i Roskilde ca. 8 km mod nord. 

Der bor ca. 700 personer i Snoldelev by, og det er ikke sandsynligt, at nogle af de 
etablerede danske dagligvarekæder har interesse i at etablere en butik centralt i 
Snoldelev. Efterhånden er Snoldelev vokset sammen med både Gastrup og de 
øvrige mindre landsbyer i området, herunder Salløv, Brordrup m.fl. Placeringen, 
som giver flest lokale borgere bedst adgang til daglig forsyning, ligger ved Køgevej. 

OPLAND TIL DEN NYE BUTIK
Oplandet Gadstrup-Snoldelev er afgrænset som vist på kortet på side 29. I områ-
det bor ca. 2.560 indbyggere med et samlet forbrug på ca. 65 mio. kr. pr. år. Der er 
som nævnt kun Dagli’ Brugsen i Gadstrup, så borgerne vurderes at handle en stor 
del af dagligvarerne andre steder. Hvis en ny dagligvarebutik etableres i området, 
er det sandsynligt, at en større del af borgernes dagligvareforbrug kan holdes 
”hjemme” i Gadstrup-Snoldelev. Områdets dækningsgrad for dagligvarer er i dag 
omkring 25-35, men med en ny trafikalt beliggende dagligvarebutik er det sandsyn-
ligt, at dækningsgraden kan stige til et niveau omkring 75-100. Dækningsgraden er 
afhængig af, hvor høj omsætning butikken kan opnå.  

EFFEKTER FOR DEN EKSISTERENDE DETAILHANDEL 
En ny dagligvarebutik på 1.000 m² vurderes at kunne opnå en årlig omsætning 
på i størrelsesordenen 35 mio. kr. i 2014-priser. Der er et betydeligt underskud på 
dagligvarehandlen i Gadstrup-Snoldelev. Umiddelbart kan det tyde på, at borgerne 
handler en stor del af dagligvarerne i forbindelse med turen mellem arbejdspladsen 
og bopælen. Omsætningen i den nye butik vurderes derfor i høj grad at blev hentet 
fra et stort opland. 

Omsætningen vil hovedsageligt blive hentet fra de eksisterende dagligvarebutikker 
i Havdrup og Roskilde, men også fra et sekundært opland ved Solrød Strand og 
fra øvrige områder i Hovedstadsområdet, hvor borgerne fra Gadstrup-Snoldelev 
arbejder eller kører til for at handle.
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Den nærmeste store butikskoncentration er i Havdrup, der ligger ca. 4 km mod 
syd og ca. 7 min. i bil fra Snoldelev. Det vurderes derfor, at den største del af 
omsætningen i den nye butik vil blive hentet fra Havdrup. Det vurderes, at i stør-
relsesordenen 30 % af omsætningen svarende til ca. 10 mio. kr. vil blive hentet 
fra de tre store dagligvarebutikker i Havdrup, der udgør det nærmeste større 
dagligvareudbud. 

En anden del af omsætningen vurderes at blive hentet fra butikker i Roskilde. Det 
vurderes, at ca. 20 % af omsætningen i den nye butik, svarende til ca. 7 mio. kr. 
pr. år, vil blive hentet fra dagligvarebutikker i Roskilde. Tilsvarende vurderes det, 
at ca. 15 % af omsætningen, svarende til ca. 5 mio. kr. pr. år vil blive hentet fra 
trafikalt beliggende butikker i Solrød Strand. 

Den nærmeste butik er Dagli’ Brugsen i Gadstrup, men på grund af placeringen 
helt inde i byen, afstanden til Snoldelev og vareudbuddet vurderes det, at kun 
ca. 10 % af omsætningen i den nye butik vil blive hentet fra Dagli’ Brugsen i 
Gadstrup svarende til ca. 3-4 mio. kr. pr. år.  

De resterende ca. 25 % af omsætningen i den nye butik vurderes at blive hentet 
fra et bredt opland fra Tune og ind mod Hovedstadsområdet. En stor del af 
borgerne i Gadstrup-Snoldelev vurderes at handle i forbindelse med turen 
hjem fra arbejde, men med den nye butik er det muligt at handle en stor del af 
dagligvarerne hjemme i området. 

Samlet set vurderes det, at i størrelsesordenen 70 % af omsætningen i den nye 
butik svarende til i størrelsesordenen 25 mio. kr. pr. år vil blive hentet fra områder 
uden for Roskilde Kommune.
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ORDFORKLARING

BUTIK

En butik er et fast forretningsendhed, hvorfra der 
sælges varer til private, dvs. slutbrugeren. I henhold til 
Planlovens regler om detailhandel betragtes også for-
retninger, hvorfra der sker udlejning af fx film til private, 
som butik. Detailhandel fra hjemmet, via postordre og 
internet mv. uden egentlige fysiske udstillingslokaler 
indgår ikke i analysen.

HOVEDBRANCHER

Dagligvarer
Dagligvarer er kortvarige forbrugsgoder som fx mad-
varer, drikkevarer og rengøringsmidler. Butikker, der 
sælger dagligvarer, betragtes som dagligvarebutikker, 
herunder også servicestationer med kiosk og varehuse, 
som har et betydeligt salg af udvalgsvarer. 

Beklædning
Beklædningsvarer er f.eks. tøj, sko, babyudstyr, stof og 
børnetøj. 

Øvrige udvalgsvarer
Udvalgsvarer er fx smykker, cykler og bøger, hårde 
hvidevarer og isenkram. El- og VVS-installatører, der 
har butik og sælger til private, betragtes som en butik 
med øvrigt udvalgsvarer.

Pladskrævende varegrupper
Under pladskrævende varegrupper hører biler, lyst-
både, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, 
byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt i 
særlige tilfælde møbelbutikker, der alene forhandler 
møbler. 

KÆDEBUTIKKER

Butikkernes kædetilknytning fortæller noget om det 
pågældende udbudspunkts detailhandelsmæssige 
styrke, tiltrækningskraft og mulighed for at overleve 
på sigt. Tilstedeværelsen af kædebutikker siger også 
noget om, hvor attraktiv en by er at investere i  for 
detailhandlen.

Butikkerne er opdelt efter, om de indgår i en kapital-
kæde, en frivillig kæde eller ikke indgår i et kædesam-
arbejde. I undersøgelsen betragtes franchisekæder 
som kapitalkæder. 

Kapitalkæder
En kæde defineres ved at være centralt ejet og drevet 
(person eller selskab), og indeholder mindst fire en-
heder. Eksempler på kapitalkæder: Jysk, El-giganten, 
Fakta, Jack & Jones, Bauhaus mv. Franchisekæder 
er en kæde, hvor en franchisegiver stiller et fuldt 

butikskoncept til rådighed for en franchisetager mod 
royalties. Franchisegiver udstikker retningslinier for 
indkøb, markedsføring, butiksindretning m.m., mens 
franchisetager varetager driften. Eksempler på franchis-
ekæder er Rema 1000, 7-eleven, Pilgrim.

Frivillige kæder
Frivillige kæder er selvstændige lokale forretnings-
drivende, der går sammen i et samarbejde om fx 
markedsføring, branding og koncept. Eksempler 
på frivillige kæder: GuldBageren, XL-byg, Sadolin 
Farveland, Intersport, Tøjeksperten, Bog og Idé mv.

Uden for kæde
Butikker uden for kædesamarbejde er selvstændige 
butikker, hvor ejeren maksimalt ejer 3 enheder. Butikker 
uden for kæde indgår ikke i samarbejde med andre.

BRUTTOETAGEAREAL

Butiksarealerne er defineret som butikkernes brut-
toetageareal. Dvs. butiks-, personale- og lagerareal 
indgår i bruttoetagearealet. Lagerarealet er kun taget 
med, hvis det har umiddelbar tilknytning til butikken. 
Arealoplysningerne bygger på data oplyst af de 
butiksdrivende, via besigtigelse og de tilgængelige 
oplysninger fra den Offentlige InformationsServer 
(OIS). Det registrerede bruttoetageareal er udtryk for et 
øjebliksbillede af detailhandlen.

OMSÆTNING

Butikkernes omsætning er fra 2013 og inkl. moms.
Omsætningsoplysninger for butikkerne er indhentet 
ved kontakt til de enkelte butikker eller besigtigelse 
undtagen for brancher, der er kategoriseret i hoved-
branchen med butikker, der forhandler særlig plads-
krævende varegrupper. 

For butikker, der vurderes at have aktiviteter, der ikke 
er relateret til detailhandlen, er den del af omsætningen 
fratrukket. Fx vil omsætning fra tankstationer med 
dagligvarebutikker, receptpligtigt medicin på apoteker, 
elinstallatørers servicearbejde mv. give fejlagtig stor 
omsætning i butikkerne, ligesom også dagligvarebutik-
ker med væsentlig udvalgsvarehandel (varehuse) vil 
føre til for høj omsætning i dagligvarebutikkerne. Inden 
for udvalgsvarer vil fx omsætningen i byggemarkeder 
vil blive for stor, hvis ikke tømmerhandelsdelen og 
engrossalget til håndværkere trækkes ud.

DÆKNINGSGRAD

Dækningsgraden er defineret som forholdet mellem 
omsætningen og forbruget i et fast afgrænset område. 
Hvis dækningsgraden for en kommune er under 100 
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betyder det, at butikkerne i kommunen omsætter for 
mindre end kommunens borgere handler for. En del af 
borgernes forbrug bliver således lagt i butikker uden 
for kommunen. Tilsvarende betyder en dækningsgrad 
over 100, at butikkerne i kommunen tiltrækker kunder 
uden for kommunen. Dækningsgraden er således en 
måde at vurdere detailhandlen styrke og tiltræknings-
kraft.

DAGLIGVAREFORRETNINGER

Varehuse 
Butikker med meget bredt varesortiment både 
inden for fødevarer og non-food varer, med betjente 
afdelinger (F.eks. Føtex).

Lavprisvarehus
Butikker med meget bredt varesortiment både inden 
for fødevarer og non-food varer. Stort sortiment af 
discountvarer (F.eks. Bilka).

Supermarked
Bredt udvalg i dagligvarer, især fuldt fødevaresorti-
ment. Selvbetjening, men høj grad af service. Flere 
betjente afdelinger f.eks. med slagtervarer, kioskvarer 
mv. (F.eks. Super Best, Super Brugsen eller Euro 
Spar).

Discountbutik
Butikker med lavprisvarer og sparsom indretning. 
Sortimentsbredden og dybden er begrænset. (Rema 
1000, Fakta, Netto, Aldi, LIDL, KIWI).

Minimarked
Fødevarebutik med fuldt fødevaresortiment, 
dog med ringe dybde, for eksempel på området fersk 
kød. (Kwik Spar, Lokal Brugsen, Nærkøb, Letkøb).

Kiosk
Mindre butikker der sælger aviser, blade, tobak, kon-
fekture, drikkevarer og et begrænset antal fødevarer. 
(Kort & Godt, DSB, 7-eleven, tankstationer).

UDDRAG AF PLANLOVENS  
DETAILHANDELSBESTEMMELSER

Planlovens seneste detailhandelsbestemmelser trådte 
i kraft 4. april 2013. Hovedreglen i detailhandelsreg-
lerne er fortsat, at detailhandelsbutikker skal placeres 
i den centrale del af en by, dvs. i bymidten.

Der kan udlægges arealer i et lokalcenter, der 
udgør og forsyner mindre dele af en by, en landsby, 
et sommerhusområde eller lignende. Det samlede 

bruttoetageareal til butiksformål i et lokalcenter må 
ikke overstige 3.000 m2.

Endeligt kan der uden for bymidter, bydelscentre 
og lokalcentre placeres enkeltstående butikker, 
der tjener til lokalområdets daglige forsyning. Jf. 
bemærkningerne til lovgrundlaget står det beskre-
vet, at der primært er tale om dagligvarebutikker, 
som kan etableres som enkeltstående butikker. 

Planloven fastsætter de maksimale bruttoetagearea-
ler for den enkelte butik til 3.500 m2 for dagligvare-
butikker og 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker - dog 
maksimalt 1.000 m2 i lokalcentre og for enkeltstå-
ende butikker til lokalområdets forsyning. 
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BRANCHEFORTEGNELSE

DAGLIGVARER DETAILHANDEL MED COMPUTERE, YDRE ENHEDER OG SOFTWARE

FREMSTILLING AF FRISKE BAGERIPRODUKTER DETAILHANDEL MED TELEKOMMUNIKATIONSUDSTYR

KØBMÆND OG DØGNKIOSKER RADIO- OG TV-FORRETNINGER

SUPERMARKEDER FARVE- OG TAPETFORRETNINGER

DISCOUNTFORRETNINGER BYGGEMARKEDER OG VÆRKTØJSMAGASINER

ANDEN DETAILHANDEL FRA IKKE-SPECIALISEREDE FORRETNINGER DETAILHANDEL MED TÆPPER, VÆGBEKLÆDNING OG GULVBELÆGNING

FRUGT- OG GRØNTFORRETNINGER DETAILHANDEL MED ELEKTRISKE HUSHOLDNINGSAPPARATER

SLAGTER- OG VIKTUALIEFORRETNINGER MØBELFORRETNINGER

FISKEFORRETNINGER DETAILHANDEL MED KØKKENUDSTYR, GLAS, PORCELÆN, BESTIK, VASER, LYSESTAGER MV.

DETAILHANDEL MED BRØD, KONDITORI- OG SUKKERVARER FORHANDLERE AF MUSIKINSTRUMENTER

DETAILHANDEL MED DRIKKEVARER DETAILHANDEL MED BELYSNINGSARTIKLER SAMT HUSHOLDNINGSARTIKLER I.A.N.

TOBAKSFORRETNINGER DETAILHANDEL MED BØGER

ANDEN DETAILHANDEL MED FØDEVARER I SPECIALFORRETNINGER DETAILHANDEL MED MUSIK- OG VIDEOOPTAGELSER

SERVICESTATIONER FORHANDLERE AF SPORTS- OG CAMPINGUDSTYR

APOTEKER CYKEL- OG KNALLERTFORRETNINGER

DETAILHANDEL MED MEDICINSKE OG ORTOPÆDISKE ARTIKLER DETAILHANDEL MED SPIL OG LEGETØJ

DETAILHANDEL MED KOSMETIKVARER OG PRODUKTER TIL PERSONLIG PLEJE LÆDERVAREFORRETNINGER

BLOMSTERFORRETNINGER DYREHANDEL

UDLEJNING AF VIDEOBÅND OG VIDEODISKS DETAILHANDEL MED URE, SMYKKER OG GULD- OG SØLVVARER

OPTIKERE

BEKLÆDNING FOTOFORRETNINGER

ANDEN DETAILHANDEL FRA IKKE-SPECIALISEREDE FORRETNINGER FORHANDLERE AF GAVEARTIKLER OG BRUGSKUNST

DETAILHANDEL MED KJOLESTOFFER, GARN, BRODERIER MV. KUNSTHANDEL OG GALLERIVIRKSOMHED

TØJFORRETNINGER DETAILHANDEL MED ANDRE VARER I.A.N.

BABYUDSTYRS- OG BØRNETØJSFORRETNINGER DETAILHANDEL MED BRUGTE VARER I FORRETNINGER

SKOTØJSFORRETNINGER DETAILHANDEL FRA POSTORDREFORRETNINGER

DETAILHANDEL MED BRUGTE VARER I FORRETNINGER REPARATION AF ANDRE VARER TIL PERSONLIGT BRUG OG HUSHOLDNINGSBRUG

ØVRIGE UDVALGSVARER SÆRLIG PLADSKRÆVENDE VARER
EL-INSTALLATION DETAILHANDEL MED PERSONBILER, VAREBILER OG MINIBUSSER

VVS- OG BLIKKENSLAGERFORRETNINGER ENGROS- OG DETAILHANDEL MED CAMPINGKØRETØJER, SMÅ TRAILERE MV.

UDFØRELSE AF GULVBELÆGNINGER OG VÆGBEKLÆDNING FORHANDLERE AF LYSTBÅDE OG UDSTYR HERTIL

GLARMESTERVIRKSOMHED PLANTEFORHANDLERE OG HAVECENTRE

DETAILHANDEL MED RESERVEDELE OG TILBEHØR TIL MOTORKØRETØJER PLANTEFORMERING

SALG, VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION AF MOTORCYKLER OG RESERVEDELE OG 

TILBEHØR HERTIL

ENGROSHANDEL MED TRÆ, TRÆLAST OG BYGGEMATERIALER

BRANCHEFORTEGNELSE
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