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Formål og baggrund

Dette notat indeholder en vurdering af, om der er grundlag for en dagligvarebutik på Adelgade 134-138 i Skanderborg, samt en vurdering af effekterne for
Adelgade, hvis grunden udvikles uden butik.
Spørgsmålet udspringer af flytningen af Kvickly og den igangværende proces
med udvikling af grunden.
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VURDERING AF GRUNDLAG FOR EN DAGLIGVAREBUTIK PÅ ADELGADE

1.1

Handelslivet i Skanderborg

Der er otte større dagligvarebutikker i Skanderborg by, placeret i tre områder. I
bymidten findes Føtex i Bloms Butikker, og SuperBrugsen og Netto tæt herved.
Ved Vroldvej-Vestergade findes Lidl og Rema 1000, og ved Højvang Centret ligger Meny, Fakta og Aldi. Desuden er der åbnet for etablering af butikker i Skanderborg Bakker.
SuperBrugsens lokaler husede frem til sommeren 2019 en Løvbjerg, mens der i
den nordlige ende af Adelgade lå en Kvickly, der lukkede i forbindelse med åbningen af SuperBrugsen.

Større dagligvarebutikker i Skanderborg by. Den tidligere Kvickly er markeret, og det er
her en ny dagligvarebutik kan placeres.

Den nyeste detailhandelsanalyse fra 2014 viser, at dagligvarehandlen i byen står
solidt. Tal for forbrug og omsætning viser her en balance i den lokale handel,
dvs. at omsætningen i de lokale butikker svarer til forbrugspotentialet for beboerne i området. Det gælder for Skanderborg by og omegn under ét. Bymidten
har som handelscentrum isoleret set et stort handelsoverskud, idet mange besøgende fra resten af byen og oplandet, og i nogen grad fra andre steder, køber
ind i byen. Forholdene i dagligvarehandlen kan beskrives som typiske for en by
af Skanderborgs størrelse og type.
Udvalg og tilgængelighed indenfor dagligvarehandelen er helt overordnet for
byen på omtrent samme niveau på trods af butikslukninger og -flytninger. Lokalt
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i området er tilgængeligheden blevet lidt dårligere. Det betyder også, at for
byen vil der samlet set ikke antages at være større nedgang af den samlede omsætning, når situationen finder et naturligt leje efter omstruktureringerne.

Indenfor udvalgsvarehandelen er den generelle tendens, at handels- og gågader
i mellemstore danske byer er under pres. Dels på grund af et pres på udvalgsvarebutikker generelt og særligt tøjbutikker, og dels på bekostning af storcentre i
byen selv eller nabobyer og større byer. Ofte bliver butikslokalerne i nogen grad
erstattet af andre kundeorienterede serviceerhverv (café, restaurant, skønhedssalon, fitnesscenter mv.). Dermed kan der generelt forventes en sammentrækning af handelsgaden som indkøbsområde, men hvor andre funktioner dog i nogen grad holder gang i bylivet.

Kvickly-grundens placering i den nordlige del af bymidten afgrænser den funktionelle bymidte. Størstedelen af detailhandlen og andre bylivsfunktioner er koncentreret i Bloms Butikker og i Adelgade mellem Kvickly-grunden i nord og Vestergade i syd.
Ud fra de tilgængelige oplysninger står handelslivet stærkest i Bloms butikker og
i den del af Adelgade, der ligger mellem Bloms Butikker og Ole Lunds Kirkegaards Stræde – Adelgade Syd. Butikker og andre funktioner er i nogen grad
blevet koncentreret herom de seneste år. Det er set ift. funktionstætheden og
hvilke butikker og andre funktioner, der er placeret der. Nord for Ole Lunds Kirkegaards Stræde, Adelgade Nord, fremstår gaden mindre funktionstæt, med en
mere blandet anvendelse med funktioner der ikke står ligeså stærkt i en handelsgade. Det vil f.eks. sige facader uden publikumsfunktion, butikker udenfor
kapitalkæderne og med en mindre omsætning, banker og ejendomsmæglere,
o.l. Der er dog butikker, caféer osv. hele vejen op til Kvickly-grunden. Sammenligning af de nyeste tilgængelige data med Detailhandelsanalyse 2014 indikerer
også, at der i Adelgade Nord er forsvundet en lille håndfuld butikker, hvor der i
stedet er kommet andre serviceerhverv i et vist omfang.

2

Butik på Kvickly-grunden

I det følgende vurderes grundlaget og muligheden for at etablere en dagligvarebutik på 'Kvickly-grunden', Adelgade 134-138.

2.1

Grundlag for butiksplanlægning

I planlægningsmæssig forstand kan en butik umiddelbart etableres på grunden,
som indgår i den udpegede bymidte og er rammelagt som centerområde. Imidlertid kan et udgangspunkt for videre undersøgelse være de redegørelseskrav,
som en ny enkeltstående butik ville forudsætte. Det er ikke krav for Kvicklygrunden, men er interessant på grund af bestemmelsernes fokus på, at butikken
skal betjene et lokalt opland, og at der dermed i det omkringliggende område
skal være et tilstrækkeligt grundlag til at understøtte en butik.
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Det omkringliggende område kan forstås som det opland, hvor butikken vil være
nærmeste indkøbsmulighed indenfor en rimelig afstand. I detailhandelsplanlægningen defineres normalt et entydigt opland med en fast grænse, indenfor hvilken forbrug og omsætning skal være i balance. I praksis har afstanden til butikken også stor betydning for valg af indkøbssted, men forbrugerne handler også
andre steder end i den nærmeste butik, f.eks. indkøbsmuligheder der er mere
praktiske i forbindelse med andre ærinder, steder med større udvalg eller bestemte butikskæder.
Der er her foretaget en screening af det opland, der ville være relevant for detailhandelsplanlægningen, 'det nære opland'. Desuden er der vist et større opland; i området mellem Kvickly-grunden, Højvang centret og butikkerne ved
Vroldvej-Vestergade er infrastrukturen indrettet således, at der for en del af området er flere butikker, der er stort set lige tæt på.

Lokalt opland til en eventuel ny butik på Kvickly-grunden. Det nære opland er mest tydeligt markeret.

Der er foretaget en screening af befolkningsgrundlaget i forhold til de øvrige indkøbsmuligheder i byen. Forbrugsgrundlaget kan herfra anslås til 35-50 mio. kr.
(for det nære opland). Det ville være et solidt planlægningsmæssigt grundlag for
at tillade en butik.
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Det udvidede opland kan have et potentielt forbrugsgrundlag på 90-110 mio.
kr., der dog som nævnt ikke kun vil relatere til en butik på Kvickly-grunden.

2.2

Kommercielt grundlag

Planlovens bestemmelser om detailhandelsplanlægning har blandt andet til formål at sikre en lokal forsyning og bidrage til alternativer til bilen i forbindelse
med indkøb. Markedsaktørerne indenfor dagligvarehandlen, det vil sige butikskæder og developere, har derudover nogle andre prioriteter i forbindelse med
butiksplaceringer.
De vigtigste hensyn ved en butiks placering fra dette perspektiv er (ikke i prioriteret rækkefølge):

›

Let adgang til butikken, gerne tæt ved det overordnede, trafikerede vejnet

›

Gode parkeringsforhold

›

God synlighed fra vejen

›

En butik af en vis størrelse (for discountbutikker gerne 1.000-1.200 m2),
som kan rumme kædens koncept og fulde vareudvalg

›

Lokalt kundegrundlag

›

Samlokalisering med andre indkøbsmuligheder eller andre publikumsorienterede funktioner

Indenfor denne ramme er der nogle variationer. I større byer og andre områder
med lav bilrådighed kan det lokale kundegrundlag samt evt. adgang til kollektiv
trafik være af større betydning. I det meste af landet vægter god tilgængelighed
med bil dog meget højt. Der er også variationer i, hvor meget de enkelte butikskæder søger samlokalisering med andre butikker.

Kvickly-grundens attraktivitet ud fra et kommercielt perspektiv kan vurderes ud
fra disse faktorer. Her er forudsat en nyindrettet discountbutik1 på 1.200 m2.
Ovenstående faktorer kan sammenfattes som butikkens attraktivitet for forskellige kunder, herunder tilgængeligheden. De potentielle kunder kan simplificeret
inddeles i forskellige grupper:
Kunder, hvor butikken entydigt er nærmeste indkøbsmulighed. Det svarer til det
nære opland. I en kommerciel forstand vil det dog kun være en del af disse kunders forbrug man vil få. Nogle vil købe ind andre steder i forbindelse med andre
ærinder, nogle vil foretrække en større butik i den centrale bymidte eller et af de
andre butiksområder i byen, også fordi afstandene er er relativt korte til de andre butiksområder, i det omfang at man ved større indkøb eller i forbindelse
1

Der er normalt ikke markedsinteresse for at etablere mindre butikker end 1.000-1.200

m2, medmindre særlige forhold gør sig gældende eller der er tale om meget attraktive placeringer.
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med andre ærinder vælger bilen på trods af den korte afstande. Alt i alt vil en ny
butik ikke have et tilstrækkeligt kommercielt grundlag i det lokale opland.
Hertil kommer de kunder, der kommer til en ny butik fra andre steder. Det kan
være af flere grunde: I forbindelse med andre ærinder, pga. en præference for
denne butik/butikskæde eller god tilgængelighed. En discountbutik vil som udgangspunkt være mindre attraktiv end de større butikker i den centrale bymidte
i forhold til det større udvalg disse butikker har. Attraktiviteten vil være på niveau med eller lidt lavere end butikkerne i bydelscentrene mod vest og øst, afhængig af den præcise kæde. De andre centre kan dog have en fordel på grund
af samlokaliseringen af flere butikker, samt placering tættere på mere trafikerede veje. Her vil de kommercielle aktører normalt lægge stor vægt på rigelig
parkeringskapacitet. I forhold til tiltrækningen af kunder udefra, vil en ny butik
på Kvickly-grunden have en mindre fordel i form af anledning til indkøb i forbindelse med andre ærinder ift. skolen overfor og de butikker og bylivsfunktioner
der ligger i den nordligste del af Adelgade. Ud fra en markedsvurdering vil det
dog være en mindre fordel end placering sammen med en anden markant funktion. Det er ikke i et omfang, der i sig selv gør placeringen særskilt attraktiv.
Kort sagt vil en ny butik være lidt klemt af at være et mindre indkøbsområde
end butikskoncentrationen i Bloms butikker og Adelgade syd, og ikke være enten mere tilgængelig eller mere attraktiv end de øvrige bydelscentre. Mens man
har de helt lokale kunder, vil en del af disse enten vælge et større udbud i den
centrale bymidte eller købe ind andre steder som en del af deres dagligdag.
Udefrakommende kunder kan være svære at tiltrække, idet en discountbutik på
1.200 m2 generelt ikke har nogen særskilt attraktivitetsfaktor: Hvis man som
ikke-lokal bare skal købe ind, vil en ny butik ikke være mere praktisk eller attraktiv at købe ind i end de to bydelscentre eller den centrale bymidte.
For markedsaktørerne vil det også gøre sig gældende, at selvom der er tale om
en kort ekstra kørselsafstand og -tid, vil tilgængeligheden opfattes som mindre,
da vejene er mindre end f.eks. Vroldvej.
Desuden har den eksisterende butiksstruktur betydning. De butikskæder, der er
mest aktive i forhold til nye butikker, er Netto, Rema 1000 og Lidl. Alle tre kæder har eksisterende placeringer i omkringliggende centre. Selvom Skanderborg
by har en tilstrækkelig størrelse til at bære mere end én butik fra samme kæde,
vil kombinationen af Kvickly-grundens attraktivitet og den relative nærhed til
kædernes nærmeste butik antageligvis forhindre interessen i dette. De større
butikker som Føtex, Kvickly, SuperBrugsen og Løvbjerg er af forskellige grunde
ikke relevante, og vil heller ikke kunne indpasses indenfor 1.200 m2. Ligeledes
er Meny som nyåbnet i Højvangcentret ikke sandsynlig. Det efterlader fakta og
Aldi som de mest sandsynlige butikskæder.

Der kan ikke spås eksakt om hvorvidt en butik vil kunne etableres, og i givet
fald hvor succesrig den ville være. Den overordnede vurdering er dog, at en butik ville være omtrent rentabel, men at placeringen ikke er specielt attraktivt.
Der er meget fokus på at lave attraktive nye butikker på attraktive placeringer,
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og Kvickly-grunden vil sandsynligvis ikke ses som attraktiv nok af markedsaktørerne.
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Effekter for udvalgsvarehandelen i Adelgade

Der er i detailhandelen fokus på at sikre ankerfunktioner i forbindelse med handelsområder som storcentre og gågader. Hermed forstås større funktioner, der
har en høj attraktivitet og stor gennemstrømning af besøgende, som kan sikre
en afsmittende effekt på de øvrige funktioner.
Kvickly havde tidligere denne funktion for den nordlige del af bymidten, som en
stor butik der ikke findes mange steder og med mange besøgende om dagen.
Generel erfaring samt telefoninterviews i Detailhandelsanalyse 2014 viser, at
dagligvareindkøb er det mest hyppige formål med besøg i bymidten i Skanderborg. Desuden giver parkeringspladsen ved Kvickly en øget parkeringskapacitet i
forbindelse med Adelgade, og placeringen i den nordlige del betyder, at Adelgade nord har fået noget afledt fodgængertrafik. Adelgade fremstår også relativt
tydeligt med en vis funktionstæthed op mod Kvickly-grunden, som hurtigt aftager nord for Kvickly-grunden op ad Banegårdsvej.
Effekterne af lukningen af Kvickly på den nordlige del af Adelgade som handelsgade kan vurderes generelt. Det skal dog understreges, at de helt præcise og
konkrete effekter afhænger af den enkelte butiks økonomiske robusthed og alternative placeringsmuligheder. Det vil dermed være et generelt billede, der tegnes her. Vurderingen skal ses ift. effekten af lukningen af Kvickly, og den eventuelle etablering af en ny butik. Denne effekt finder sted på en baggrund af den
generelle tendens med butiksflytninger fra de mindste attraktive dele af handelsgaderne. Den generelle tendens er umiddelbart vurderet en stærkere faktor
på sigt end tilstedeværelsen af en dagligvarebutik.
Det vurderes ud fra erfaringer i andre byer, at tabet af en ankerfunktion vil betyde, at den nordlige del af Adelgade bliver en mindre attraktiv placering for butikker og andre publikumsorienterede funktioner. Typisk vil de stærkeste butikker (ofte kædebutikker) flytte mod den mere funktionstætte del af Adelgade,
omkring eller i Bloms Butikker. Det kunne f.eks. være Imerco eller lignende.
Mindre stærke butikker vil ligeledes flytte tættere herpå, om end de givet stadig
vil finde en placering lidt længere fra den centrale del, hvor huslejen er billigere.
Samme forhold gør sig gældende for caféer og lignende funktioner. Andre funktioner som banker og ejendomsmæglere, der ikke oplever en direkte effekt af
forbipasserende, vil antageligt blive liggende længere, men kan i forbindelse
med andre udløsende faktorer også forsvinde.
Det efterlader spørgsmålet, om udviklingen kan påvirkes hvis der etableres en
dagligvarebutik på 1.200 m2. Givet at en sådan kan realiseres, er det vigtigt at
notere, at en ny butik må antages at have et færre antal kunder. Det må dertil
antages, at det særligt vil være udefrakommende kunder, der vil være færre af.
Desuden vil parkeringskapaciteten mindskes, i forhold til den nuværende situation. Det foreliggende materiale indikerer en betydelig mindsket parkeringskapacitet. Samlet set vurderes det dog i et vist omfang at modvirke de negative effekter af lukningen af Kvickly. Der kan dog generelt forventes en
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sammentrækning af handelsgaden, selvom en ny butik kan medvirke til at mindske og sinke effekterne.
En alternativ strategi kan være at arbejde for at understøtte udviklingen af en
mere koncentreret og stærk handelsgade og bycentrum i de mest attraktive dele
af byen, altså Adelgade Syd.

4

Fremtidig udvikling

Forholdene i vurderingen kan ændre sig fremover. Her er det særligt relevant at
være opmærksom på forbrugs- og kundegrundlag.
Det samlede fremtidige behov for dagligvarebutikker kan stige, som følge af et
øget dagligvareforbrug pr. person eller et stigende befolkningstal.
Forbruget forventes samlet ikke at give anledning til et øget behov for butiksareal i betydende omfang. Overordnet forventes en mindre stigning, men samtidig også en lille stigning i andelen af dagligvarer, der købes over internettet,
som i store træk udligner hinanden.
I Skanderborg by forventes en befolkningsvækst på omkring 1.300 personer
frem mod 2031, en stigning på cirka 8 %. Det vil alt andet lige give et større behov. Baseret på forventningerne i kommunens boligprogram, vil en del af udbygningen ske i det nære opland til Kvickly-grunden, herunder på selve grunden. Samlet vil de yderligere potentielle kunder dog antages at have samme
indkøbsmønstre som de eksisterende (dog med en højere tendens til lokal handel i en ny butik, idet en betydelig del af udbygningen ligger meget tæt). Alt i alt
vil det give et bidrag til det kommercielle grundlag for en ny butik på Kvicklygrunden, men vurderes ikke at være nok til at ændre markedsopfattelsen af attraktiviteten afgørende.
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Konklusion

Alt i alt vurderes det, at selvom der er et fornuftigt lokalt grundlag for en butik
vil grunden opfattes som havende en lavere tilgængelighed for biltrafik, og vil
derfor ikke være markedsaktørernes foretrukne placering. Hertil kommer, at en
del af kæderne på grund af eksisterende butikker eller andre hensyn ikke vil
være oplagte muligheder.

