
SKAL DU 
VÆRE EN 
DEL AF 
VORES 
FEDE BY?

ROSKILDE

Roskilde har en omsætning 
på turisme på 1.571 mio. kr. årligt 

26% = 412 mio.kr.
går til detailhandel
(VisitRoskilde 2017)

        + 400.000
GÆSTER HOS ATTRAKTIONER HVERT ÅR

         + 1.000
NYE BORGERE HVER ÅR

5 gymnasier, erhvervsskoler, 
professionsskoler og et universitet  

 Ca. 30.000 
 studerende

2.300 gratis
p-pladser i og omkring bymidten

Ønsker du flere fakta om Roskilde eller 
har du spørgsmål til denne folder, så kontakt 
Erhvervsafdelingen i Roskilde Kommune 
på 46313535 eller mail erhverv@roskilde.dk.

Roskilde Handel
Støt op om din by - handl lokalt! #
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Roskildes beliggenhed ved fjorden, 
grønne omgivelser og kun 20 minutter 
fra København gør, at Roskilde 
kommune er blandt de mest attraktive 
tilflytterkommuner på Sjælland med 
et indbyggertal på ca. 88.000.

Vi synes,
at Roskilde 
er en 
attraktiv by 
at drive
forretning i
I Roskilde er du garanteret en af Danmarks 
allerbedste shoppingoplevelser. En garanti, 
der rent faktisk er hold i. Roskilde er nemlig 
helt i top blandt Danmarks bedste handels-
byer!

Roskilde Bymidte er det centrale sted at 
shoppe for borgerne i Roskilde kommune fra 
Jyllinge i nord til Viby S i syd. Med RO’s Torv i 
øst til Støden i vest findes et bredt udvalg af 
både dagligvare-, detail- og specialbutikker, 
restauranter, cafeer, storcenter samt mange  
liberale erhverv, som gør Roskilde til den 
handelsby i Region Sjælland, som har mest at 
byde på, og som trækker flest handlende til 
fra en stor del af oplandet.

Bymidten fungerer også som det lokale 
inspirerende og dynamiske samlingspunkt 
for kommercielle, kulturelle og sociale be-
givenheder, som i høj grad også involverer 
detailhandlen. 
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5
• Sjællands mest centrale beliggenhed
• God infrastruktur
• God købekraft
• Mange aktiviteter og events i bymidten
• Gode parkeringsmuligheder

gode 
grunde
til at 
vælge
Roskilde

Rud & Vester
Stændertorvet, Roskilde bymidte
Ringdal

Foto forside: Peter Jarvad        Foto: Peter Jarvadˆ̂



Branche: Restaurant og bar
Kvm: 427
Beliggenhed: Ringstedgade 28, 
sidegade til hovedstrøget
Har været i Roskilde: Siden 2015

Branche: Vin og spiritus
Kvm: 110
Beliggenhed: Ringstedgade 2, 
sidegade til hovedstrøget
Har været i Roskilde: Siden 2009

Roskilde’s bymidte har masser af stem-
ning, kulturhistorie, torvedage, gade-
handlere og arrangementer som f.eks. 
Open by Night. Vi samarbejder på tværs 
af vores fag og skaber nogle oplevelser 
med livsnydelse for besøgende i bymid-
ten - ostemanden Caseus står på gaden, 
jeg går ud på tønderne og skænker vin, 
og når kunderne kommer herned, til det 
vi selv kalder Gourmet-hjørnet, kan de 
få det hele – vores fantastiske naboer 
er nemlig Conditoriet, Kuberts Fisk og 
Slagter Frimann.

Og så har vi masser af parkeringspladser 
lige rundt om hjørnet – alt i alt har vi det 
hele, så vi er super glade for at ligge her!

Otto Suenson A/S
Butikschef Flemming Brodthagen

23%

Brancheopdeling

Dagligvarer

Beklædning

Boligudstyr

Andre 
udvalgsvarer

Restauranter,
cafeer og lign.

Banker
og lign.

Frisører
og lign.

Biografer, 
museer og lign.

Andre
service

Ledige 
lokaler

12%

10%

14%

16%

4%

11%

1%

3%

5%

” Det handler utroligt 
meget om den personlige 
kontakt stadigvæk 
– gudskelov – det er det, 
jeg brænder for og lever af! 
Flemming Brodthagen ››

04

#
a

lletidersroskilde - b
liv en d

el a
f vores fa

nta
stiske by!

05#alletidersroskilde - bliv en del af vores fantastiske by!

ICP Handelsbarometer udgivet nov. 2019

Det, der er fedt ved Roskilde er, 
at man kan få det hele – hyggelig 
atmosfære, gode forretninger, en 
masse dejlige spisesteder, vand, 
skov og en masse aktiviteter for 
hele familien. 

Roskilde er en skøn by med en god 
størrelse og kun ca. 20 minutter 
fra København med toget. Det 
mærker vi da også – vi får flere og 
flere kunder fra København ud over 
vores mange faste kunder, som 
kommer fra Roskilde og oplandet.

Med vores beliggenhed på’ kan-
ten af bymidten’ arbejder vi på 
at ’udvide’ bymidten.  Vi gør folk 
opmærksom på, at det man kan 
opleve i København – at går man 
lige ned ad en sidegade, så hov… 
så sker der lige noget spændende 
– en spændende butik – en spæn-
dende restaurant – det findes også 
her i Roskilde. 

Why Food & Cocktail
Ejer Nanna Ngoc Nguyen Ajslev

Portrætfotos: Peter Jarvad



Branche: Herremode
Kvm: 220
Beliggenhed: Algade 22, 
centralt på hovedstrøget
Har været i Roskilde: Siden 2000

Branche: Porcelænsmaling og café
Kvm: 117
Beliggenhed: Munkebro 1, 
sidegade til hovedstrøget
Har været i Roskilde: Siden 2018

Branche: Damemode og accessories
Kvm: 75
Beliggenhed: Algade 6, 
centralt på hovedstrøget
Har været i Roskilde: Siden 2003

Branche: Café
Kvm: 260
Beliggenhed: Algade 54, 
centralt på hovedstrøget og Hestetorvet
Har været i Roskilde: siden 2016

Jeg har en del kunder, som siger, at de 
har gået København rundt og ikke kun-
ne finde noget, og så kommer de hjem 
til Roskilde, og så finder de det, de skal 
bruge og undrer sig lidt over det. 

Til næste år har vi 20 års jubilæum inden 
for herremode, og vi har altid været me-
get glade for at ligge i Roskilde. Algade, 
hvor vi ligger, er en meget trafikeret 
gågade, der tiltrækker mange mennes- 
ker. Vi har rigtig mange faste kunder 
primært fra Roskilde, men også fra Køge 
og Holbæk, som tager en tur til Roskilde, 
hvor de finder et bredt udvalg af mærker 
og får oplevelsen af den charmerende 
bymidte med på shoppingturen. Roskil-
de har specialbutikkerne med lækkerier, 
og der er altid liv i byen, som tiltrækker 
besøgende fra et kæmpe opland.

Rud & Vester
Ejer Torben Vester

Vi valgte specifikt Roskilde midtby, fordi 
vi har en kreativ café, hvor fokus er 
samvær, nærvær og fællesskab, og så 
var vi heldige at få de her gamle 1900-
tals lokaler, som emmer af hygge i en lille 
gade 3 minutter fra hovedstrøget. Det 
æstetiske, rammerne, den lokale atmos- 
fære kunne ikke være mere perfekt for 
vores idé, og kunderne nyder at komme 
her og male på porcelæn – både de 
lokale og de som kommer langvejs fra.

Der er et stort potentiale her i Roskilde 
-  ikke bare er demografien optimal og 
infrastrukturen god - beliggenheden til 
skov og til vand og kun ca. 20 minutter 
til København er også helt unik. 

Bisque Porcelænscafeen
Ejer Helle Krohn Johansen

Jeg har haft butik i Algade siden 2003, 
og her er meget trafik dagen lang. 
Mine kunder er både de lokale, mange 
studerende og de mange, som arbejder 
her i byen foruden mange fra nær og 
fjern, som tager til Roskilde for at få en 
hyggelig dag. 

Med de mange nye boligbyggerier får 
Roskilde flere indbyggere. Det er en by, 
der har det hele – den har butikkerne, 
naturen, sportsaktiviteterne, uddan-
nelsesstederne og transportmæssigt 
kommer du nemt til det hele – Roskilde 
er bare godt placeret.

Og så har vi specialbutikkerne, 
spændende aktiviteter i bymidten og 
torvedagen – jeg elsker Roskilde!

Ringdal
Ejer Vibeke Ringdal

Emmerys besluttede at åbne den første 
butik uden for København og Nordsjæl-
land og valget faldt på Roskilde.

Vi har det super godt med beliggenheden 
ved Hestetorvet – hele udearealet giver 
en hyggelig mulighed for at sidde ud om 
sommeren og er en stor gevinst for os 
og alle vores faste kunder. At vi ligger så 
nær stationen er også et stort plus – folk 
kommer susende og skal lige have en 
kaffe med på vejen.

Her i Roskilde ligger der ikke en kaffebar 
på hvert gadehjørne som i København, så 
vi har et bredt og stort kundeflow – også 
af kunder, der kommer udenbys fra, som 
tager til Roskilde fordi de synes, det er en 
super hyggelig by med masser af gode 
steder at spise og handle. Vi vækster, så 
vi er glade!

Emmerys
Butikschef Julia Bentgsen
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Roskildes absolut 
must see!
Roskildes attraktioner spænder bredt – fra Musicon, hvor kunsten og ungdomskulturen blomstrer 
- til Domkirken og en sejltur på fjorden i vikingeskib. Hvert år trækker både Dyrskuet og Roskilde 
Festival rigtig mange mennesker til byen og bymidten.

Oplevelser 
   du ikke må
gå glip af! 
Roskilde kommune, Roskilde Handel, Visit Roskilde, 
Erhvervsforum Roskilde og mange andre aktører laver 
året rundt varierede og stærke events, som giver en 
ekstra dimension til shoppingturen i bymidten, 
så kunderne tiltrækkes og også bliver længere. 

Det bliver hvert år til mere end 1000 events i Roskilde 
bymidte.

Her er tre topfede trækplastre:
Lysfest,  juletræstænding og Roskilde Unplugged

På Roskilde Handels digitale 
eventkalender 4000.nu, kan 
du læse mere om de resterende 
997 events...

Lysfest: Kulturstrøgets årlige event med magiske, lysende og 
farvestrålende oplevelser. Juletræstænding: Roskilde Handel 
sørger for at byens juletræ og julebelysning bliver tændt, med 
underholdning for hele familien. Roskilde Unplugged: 
Byrumsfestival med upcomming bands. 

Roskilde  Dyrskue
Danmarks største dyrskue, som 

giver oplevelser til hele familien om 
dansk landbrug og forståelse af dansk 

landbrugsproduktion. 113.017 gæster 
var forbi Roskilde Dyrskue 2019.

Ragnarock, Musicon
Museet for pop, rock og ungdomskultur 
er Danmarks nationale kulturhistoriske 
samtidsmuseum med fokus på musik 
og ungdomskultur. På Ragnarock kan 
du opleve alt fra 1950’ernes rock’n’roll, 
1980'ernes popkultur til nutidens vilde 
rytmer. Ragnarock ligger i Roskildes 
“Rock City” – bydelen Musicon 
– ca. 30 minutters kørsel fra København.

Som butiksdrivende i Roskilde har 
du mulighed for at være en del af 
et handelsfællesskab ved at være 
medlem af Roskilde Handel. 
En forening, der arbejder for dig, og 
giver dig masser af sparring og fordele.
Ring og få en snak på 46 36 37 35.

Roskildes Festival
Roskilde Festival afholdes en uge 

hver sommer og arrangeres af 
Foreningen Roskilde Festival og 

skabes af 30.000 frivillige. Alt 
overskud fra festivalen doneres til 

humanitært, almennyttigt og kultu-
relt arbejde til gavn for især børn og 

unge. Siden begyndelsen i 70’erne 
har Roskilde Festival genereret 

390 millioner kroner til udlodning.
Deltagerantallet på over 130.000 

gør Roskilde Festival til Danmarks 
fjerdestørste ’by’ målt i indbyggertal.
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Kildegården
10 min.

Bønnelyckes 
Plads 6 min.

Busterminal 
6 min.

Station 
7 min.

Schmelz
Plads
3 min.

Stænder
torvet

Skomagergade Algade Københavnsvej

Sortebrødre 
Plads/P hus
6 min.

Ny Østergade
Røde Port
12 min.

RO’s Torv
15 min.

Roskilde
Havn
15 min.

Gustav 
Wieds Plads
10 min.

Maglekilde 
Plads
6 min.

P

P
P

P

P

P
P

P

P

P

Roskilde 
Domkirke
3 min.

Sankt
Peders
Stræde
3 min.

Bymidten tiltrækker handlende fra et stort opland, som 
benytter bilen og det er nemt at finde en parkeringsplads. Der er 
henvisningsskilte til alle de store parkeringspladser i bymidten, 
og der er over 2.300 p-pladser i og omkring bymidten, hvor man 
gratis kan holde 2 eller 3 timer. Er der brug for at parkere i længere 
tid, findes der flere centrale placeringer uden for parkeringszonen. 
Bl.a. kan ansatte i bymidten og heldagsturister langtidsparkere 
på de nederste dæk i p-huset på Sorte Brødre Plads. 

Inden for bymidtens parkeringszone kan du parkere i 2 timer 
mellem kl. 7-19 på hverdage og kl. 7-15 på lørdage. 

Angivne minutter på afstande til fods.

Gustav Wieds Plads
Antal pladser: 100
Timer: Ubegrænset

Maglekilde Plads
Antal pladser: 90
Timer: 3

Kildegården
Antal pladser: 100
Timer: Ubegrænset

Schmelz Plads
Antal pladser: 344
Timer: 2

Bønnelyckes Plads
Antal pladser: 120
Timer: 3

Roskilde Havn
Antal pladser: 220
Timer: Ubegrænset

Sankt Peders Stræde
Antal pladser: 95
Timer: 2

Sortebrødre P hus
Antal pladser: 500
Timer: 3 (et dæk ubegrænset)

Ny Østergade
Antal pladser: 60
Timer: Ubegrænset

RO’s Torv
Antal pladser: 1.100
Timer: 2 (herefter 
betaling pr. time)
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11#alletidersroskilde - bliv en del af vores fantastiske by!

Tog, bus, bil eller cykel…
- det er let at komme til og fra bymidten uanset, hvordan du transporterer dig. 
Roskilde Station er et knudepunkt for rejsende fra hele Sjælland ligger i kort gåafstand
til handelsgaderne.
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