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sammenfatning 
Der er gennemført analyser af detailhandlen i kalundborg 
kommune i 2009 og i 2014. perioden har været præget af 
en strukturudvikling mod færre men større butikker samt 
en stor intern flytning af butikkerne i kalundborg. Der er 
stort set balance i handlen med dagligvarer, og de fleste 
byer har egen dagligvareforsyning. kalundborg mangler 
mange af de større og kendte udvalgsvarebutikker, og det 
en af årsagerne til, at forbrugerne bruger ca. 200 mio. kr. i 
udvalgsvarebutikker uden for kommunen.

inDleDning
kalundborg kommune igangsatte i foråret 2014 en analyse af detailhandlen. 
Detailhandelsanalysen for kalundborg kommune omfatter en opdateret 
kortlægning af butikkerne i kommunen. resultaterne af butiksanalysen 
er, hvor det er muligt, sammenlignet med detailhandelsanalysen fra 2009. 
Detailhandelsanalysen bidrager med detaljeret viden om detailhandlen i kom-
munens største byer, som et vigtigt input til kommuneplanen og den fremtidige 
detailhandelsplanlægning. 

analysen danner desuden grundlag for vurderinger af det fremtidige arealbe-
hov. vurderingen indeholder to scenarier for forbrugsudviklingen, der angiver 
spændet i forventningerne til arealbehovet i 2026, når der tages hensyn til 
befolkningsudviklingen, udviklingen i privatforbruget, øget internethandel og 
handelsbalancen over for nabokommunerne. forbruget omregnes herefter til et 
arealbehov til butiksudvikling. 

DetailhanDlen i kalunDbOrg kOmmune unDer ét
Detailhandlen i kalundborg kommune består af ca. 175 butikker, heraf ligger ca. 
60 % i kalundborg, ca. 15 % i høng, ca. 10 % i gørlev og ca. 15 % den øvrige 
kalundborg kommune. på landsplan har strukturudviklingen i kombination med 
den økonomiske krise medført en betydelig nedgang i butiksbestanden og 
skabt flere tomme lokaler eller butikslokaler, der er overgået til andre formål. i 
kalundborg kommune er der registreret ca. 30 udvalgsvarebutikker færre end 
i 2009. antallet af dagligvarebutikker og butikker med særligt pladskrævende 
varegrupper svarer til antallet fra 2009. 

Omsætningen i butikkerne i kalundborg kommune er i 2013 registreret til ca. 
1,8 mia. kr. fordelt på ca. 60 % dagligvarer og ca. 40 % udvalgsvarer. borgerne 
i kalundborg kommune havde i 2013 et samlet forbrug i de fysiske butikker på 
ca. 2,1 mia. kr. fordelt med ca. 55 % til dagligvarer og ca. 45 % til udvalgsvarer. 
Det vidner om, at detailhandlen i kalundborg kommune i lidt højere grad er 
baseret på dagligvarehandel end på udvalgsvarehandel. 

DetailhanDlen i kalunDbOrg 
kOmmune  nøgletal

 › ca. 175 butikker 
 › samlet butiksareal på ca. 
97.000 m2

 › Omsætning på ca. 1,8 mia. kr.
 › forbrug på ca. 2,1 mia. kr. 
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handelsunderskuddet på ca. 300 mio. kr. svarer til det samlede årlige forbrug for 
ca. 5.500 indbyggere. underskuddet svarer også til, at omsætningen i butikkerne 
er ca. 15 % mindre end forbruget blandt indbyggerne i kalundborg kommune. 
handelsbalancen kan også beskrives som forholdet mellem butikkernes omsætning 
og borgernes forbrug (dækningsgraden). for detailhandlen i kalundborg kommune 
under ét er dækningsgraden i 2013 beregnet til 85. Det dækker over en dæknings-
grad for dagligvarehandlen på 96, for tøj og sko er dækningsgraden beregnet til 86 
og for handlen med øvrige udvalgsvarer som hårde hvidevarer, bøger, elektronik mv. 
er dækningsgraden beregnet til 67. handelsunderskuddet er på i størrelsesordenen 
50 mio. kr. i dagligvarebutikkerne, og i størrelsesordenen 270 mio. kr. i udvalgsvare-
butikkerne. forskellen på underskuddet i dagligvare- og udvalgsvarehandlen skal ses 
i sammenhæng med, at indbyggerne i kalundborg vurderes at handle en stor del af 
de øvrige udvalgsvarer i slagelse, holbæk, ringsted mv., hvor udbuddet er væsent-
ligt større end i kalundborg. 

internethandlen er trukket ud af forbruget ved beregning af dækningsgrader i 2013. 
begrundelsen er, at internethandlen i dag har nået et betydeligt omfang, og at det 
påvirker et ønske om, at dækningsgraden udtrykker forholdet mellem omsætning 
og forbrug i fysiske butikker. hvis internethandlen ikke trækkes ud af forbruget, så 
ville dækningsgraden være lavere. 

Den sydlige del af kalundborg kommune inklusive høng og gørlev har samme eller 
kortere afstand til slagelse end til kalundborg. udvalget i slagelse er bredere end 
i kalundborg, og byen rummer flere store butikker, som ikke findes i kalundborg, 
herunder bauhaus, elgiganten, harald nyborg m.fl. på samme måde har en 
stor del af den østlige del af kalundborg kommune nærmere til holbæk end til 
kalundborg. Det betyder, at kalundborg by konkurrerer med slagelse og holbæk 
om en stor del af indbyggerne i kalundborg kommune. geografien i kalundborg 
kommune og vestsjælland er en af forklaringerne på handelsunderskuddet i 
kalundborg kommune.

Der er registreret et samlet butiksareal på ca. 97.000 m2 i kalundborg kommune 
fordelt på ca. 40 % dagligvarer, 35 % på udvalgsvarer og ca. 25 % på særligt 
pladskrævende varegrupper. både arealet og fordelingen svarer til niveauet fra 
2009. arealet dækker over en større omfordeling af butiksarealet i kalundborg 
kommune. et større butiksområde blev i 2008 etableret ved stejlhøj i den østlige del 
af kalundborg. Området rummer store butikker som Jysk, punkt 1, t. hansen mv. 
butikkerne ved stejlhøj havde tilsammen en omsætning på ca. 125 mio. kr. i 2013 
og dækker et butiksareal på knap 9.000 m2. Det svarer til i størrelsesordenen 20-30 
mindre udvalgsvarebutikker. samtidig har kalundborg oplevet en stor flytning af butik-
ker, og flere butikker er lukket siden 2008. i 2014 er der registreret ca. 20 tomme 
butikslokaler i kalundborg bymidte. heraf ligger 12 i de centrale handelsgader, 
kordilgade, bredgade og nytorv.

DækningsgraD, 2013

Dagligvarer 96

beklæDning 86

øv. uDv.
varer 67

i alt 85
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i de øvrige dele af kalundborg kommune har der været en generel tilbagegang 
i udvalgsvarehandlen. høng og gørlev er de eneste byer uden for kalundborg, 
der har udvalgsvarebutikker. byerne uden for kalundborg kommune har generelt 
en god dagligvareforsyning. Det er bemærkelsesværdigt, at selv byer på ned til 
250 indbyggere (eskebjerg) har egen dagligvareforsyning. Det vurderes, at de ca. 
120.000 årlige overnatninger i kalundborg kommune i et vist omfang er med til 
at holde hånden under de meget lokale dagligvarebutikker. tilsammen vurderes 
turisterne i kalundborg kommune at bruge ca. 20 mio. kr. pr. år i de fysiske 
butikker i kommunen. 

befolkningensudviklingen i kalundborg kommune viser, at der var ca. 1.400 
flere indbyggere i 2008 end i 2014. ifølge kalundborg kommunes befolknings-
prognose for 2014-2026 forventes indbyggertallet at falde med yderligere ca. 
2.100 personer til omkring 46.300 i 2026. Det svarer til en tilbagegang på ca. 4 
% i forhold til 2014. samtidig forventes der større aldersforskydninger i forhold 
til den nuværende befolkningssammensætning. Der forventes et fald i antallet af 
personer under 60 år og en stigning i antallet af personer over 60 år. set i et lidt 
længere perspektiv forventes der ca. 4.000 færre personer under 60 år i 2030 i 
forhold til 2014. samtidig forventes der i 2030 at være knap 9.000 flere personer 
over 65 år i kalundborg kommune i forhold til i dag. 

samlet set vil befolkningstilbagegangen betyde, at forbrugsgrundlaget i de fysiske 
butikker i 2026 vil være i størrelsesordenen 100 mio. kr. lavere end i dag. samtidig 
kan aldersforskydningen betyde, at der vil være et mindre behov for visse 
udvalgsvarer, da de ældre typisk har foretaget større udvalgsvareinvesteringer 
som møbler, køkken og anden boligindretning. på den anden side kan der være et 
større behov for dagligvarebutikker eller servicefunktioner nær boligområderne.

De seneste opgørelser over befolkningsudviklingen i kalundborg kommune viser, 
at der er sket en opbremsning i befolkningstilbagegangen. hvis der i stedet for 
kalundborg kommunes befolkningsprognose tages udgangspunkt i, at befolk-
ningsudviklingen er status quo frem mod 2026, vil forbrugsgrundlaget også være 
tilsvarende som i dag. 

DetailhanDlen i byerne i kalunDbOrg kOmmune
Detailhandlen i byerne i kalundborg kommune kan opdeles i hovedbyen 
kalundborg, de større centerbyer, høng, gørlev, svebølle og ubby-Jerslev, samt 
de mindre lokalbyer som snertinge, føllenslev, eskebjerg m.fl. 

afstanden fra svebølle og ubby-Jerslev til kalundborg by er ca. 10 km. Det 
afspejler sig i detailhandlen i byerne, som stort set kun består af dagligvarebutik-
ker. afstanden fra høng og gørlev til kalundborg er ca. 20 km, og byerne er lidt 
større end svebølle og ubby-Jerslev. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at høng og 
gørlev har både dagligvare- og udvalgsvarebutikker. 

Detailhandlen i kalundborg kommune er kendetegnet ved kalundborg bymidte 
som det største udbudspunkt. De mindre udvalgsvarebutikker langs kordilgade 
er suppleret med en række store udvalgsvarebutikker ved stejlhøj ca. 1 km øst 
for bymidten. tilsammen rummer kalundborg by ca. 60 % af samtlige butikker 
og ca. 70 % af udvalgsvarebutikkerne i kommunen. 

kalundborg har ca. 16.300 indbyggere og er hovedcenter for kommunens 
detailhandel, og det afspejler sig ved, at byen rummer ca. 35 % af indbyggerne 
og omkring 60 % af samtlige butikker. udvalgsvarebutikkerne i kalundborg 
står for ca. 85 % af omsætningen i udvalgsvarehandlen i hele kommunen. 
udvalgsvarebutikkerne omkring kordilgade er suppleret med butiksområdet 
ved stejlhøj, der åbnede i 2008 og i dag rummer bl.a. punk 1, Jysk, Jem&fix 
og t. hansen. Åbningen af butikkerne ved stejlhøj vurderes at have givet et løft 
til attraktiviteten af kalundborg som handelsby. på den anden side er der sket 
mange interne flytninger og lukninger i kalundborg bymidte siden 2008. Det er 
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sandsynligt, at konkurrencen er blevet skærpet efter åbningen af de store butik-
ker ved stejlhøj. samtidig har finanskrisen, internethandlen, lukkeloven og andre 
rammebetingelser også haft en effekt i kalundborg. med etableringen af stejlhøj har 
kalundborg fået ca. 10 nye udvalgsvarebutikker med en samlet udvalgsvareom-
sætning på ca. 125 mio. kr. i 2013. udvalgsvarebutikkerne ved stejlhøj står for ca. 
20% af udvalgsvareomsætningen i hele kalundborg kommune. De store udvalgs-
varebutikker vurderes at fungere som aflastning og supplement for bymidten mere 
strøgorienterede butiksudvalg og mindre butiksenheder. 

Høng (ca. 4.300 indbyggere) er det næststørste udbudspunkt for både dagligvarer 
og udvalgsvarer i kalundborg kommune og rummer ca. 10 % af befolkningen 
i kalundborg kommune . høng har ca. 30 butikker med en samlet omsætning 
på ca. 225 mio. kr. pr. år. butikkerne i høng står for ca. 17 % af omsætningen i 
kalundborg kommune selvom byen kun rummer knap 10 % af indbyggerne. høng 
har et godt dagligvareudbud med to supermarkeder, to discountbutikker og flere 
specialbutikker som bager og vinhandler. høng er den sydligste af centerbyerne i 
kalundborg kommune og har kortere afstand til slagelse end til kalundborg. Det er 
derfor sandsynligt, at en vis del af høng-borgernes udvalgsvareforbrug bliver lagt i 
butikkerne i slagelse frem for i kalundborg. 

gørlev (ca. 2.400 indbyggere) ligger sammen med høng i den sydlige del af 
kalundborg kommune. gørlev rummer ca. 15 butikker svarende til ca. 10 % af 
butikkerne i kommunen. gørlev har både et supermarked, to discountbutikker 
og en række udvalgsvarebutikker som tøjbutikker, legetøjsbutik, cykelhandler mv. 
Omsætningen i gørlevs butikker er i 2013 registreret til ca. 185 mio. kr., hvilket 
svarer til ca. 10 % af omsætningen i kalundborg kommune. borgerne i gørlev har 
ca. 20 km til både slagelse og kalundborg. 

svebølle (ca. 2.200 indbyggere) ligger ca. 10 km øst for kalundborg og er udpeget 
som en af centerbyerne i kalundborg kommune. svebølle har ca. 5 butikker. Der er 
stort set ingen udvalgsvarehandel i svebølle. Detailhandlen i svebølle  består af et 
supermarked, en discountbutik, en bager, en kiosk og en genbrugsbutik. svebølle 
rummer ca. 5 % af indbyggerne i kalundborg kommune og ca. 5 % af kommunens 
samlede omsætning. svebølle fungerer som oplandsby til kalundborg, men har 
også kun ca. 10 km til Jyderup, der har flere udvalgsvarebutikker. 

Ubby er vokset sammen med Jerslev og byområdet har tilsammen ca. 1.900 
indbyggere. byens detailhandel er koncentreret ved torvet, hvor der er et super-
marked, en discountbutik en tankstation og flere andre byfunktioner. fakta åbnede 
en butik i ubby-Jerslev i 2010. 

i de mindre lokalbyer er der dagligvareforsyning til områdets borgere, mens 
udvalgsvarehandlen i de mindre byer er meget begrænset. Dagligvarehandlen i 
snertinge, føllenslev, sejrø, kåstrup, rørby, ulstrup og eskebjerg er begrænset til 
en mindre købmandsbutik. stort set alle de mindre byer har egen dagligvareforsy-
ning – også i byer helt ned til ca. 250 indbyggere.

arealbehOv
forbrugerne har siden starten på finanskrisen ændret adfærd og er blevet mere 
tilbageholdende og har øget handlen på internettet. samtidig oplever kalundborg 
kommune en befolkningstilbagegang, og det afspejler sig i et faldende forbrugspo-
tentiale. i begge scenarier for arealbehovet er der taget udgangspunkt i, at arealin-
tensiteten (årlig omsætning pr. m2) i butikkerne bliver på det nuværende niveau, og 
at indbyggertallet i kalundborg kommune falder med ca. 2.100 personer frem mod 
2026. 

udviklingen har betydning for behovet for butiksareal i kalundborg kommune de 
kommende 12 år. hvis udviklingen frem mod 2026 fortsætter med de nuværende 
konjunkturer svarer det til, at omsætningen i butikkerne i kalundborg kommune 
kan klares på et areal, der er ca. 13.000 m2 mindre end i dag. hvis konjunkturerne 
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vender og i 2026 er tilbage på et niveau, der svarer til 2007, er der behov for 
yderligere ca. 14.000 m2 butiksareal. Der er forskel på behovet for dagligvare- og 
udvalgsvarebutikker. Det maksimale arealbehov er fordelt på ca. 4.000 m2 til 
dagligvarebutikker og ca. 10.000 m2 til udvalgsvarebutikker. 

Der er således et betydeligt spillerum for udviklingen i arealbehovet de kom-
mende 12 år afhængigt af udviklingen i rammebetingelserne.

udover udviklingen i arealbehovet vil strukturudviklingen i detailhandlen skabe 
behov for en vis omfordeling af butiksarealer, hvor butikker i nogle områder 
lukker, mens der etableres nyt butiksareal andre steder, eller at butikkerne flyttes 
for at opnå et tidssvarende butikskoncept og -indretning. udover det beregnede 
behov, vil der derfor også være behov for nyt butiksareal og omdannelse af eksi-
sterende lokaler som følge af et behov for fornyelse af udbuddet af butikslokaler. 

anbefalinger til uDvikling af DetailhanDlen 
Detailhandlen i kalundborg kommune er udfordret af, at en stor del af borgernes 
forbrug bliver lagt i butikker uden for kommunegrænsen. hovedudfordringen i 
udviklingen af detailhandelen er derfor dels at fastholde de handlende, og dels 
at tiltrække endnu flere kunder til butikkerne i kommunen. her er det centralt, at 
der over en bred front arbejdes med, at hhv. dem der bor i kommunen, at dem 
der arbejder i kommunens byer, og at turisterne, der besøger kommunen i langt 
højere grad også handler i kommunen. at dette kan lykkes kræver både en aktiv 
fysisk planlægning, samarbejde med detailhandlens parter og planlægning ud fra 
kundens behov og ønsker. Det leder frem til følgende anbefalinger.

anbefalinger til kalundborg kommune
Øg tilgængeligheden til butiksmiljøet
i de mindre centerbyer anbefales det at etablere og udvikle parkeringen meget 
centralt i byen og med korte afstande til bymiljøet. i kalundborg anbefales det 
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især at styrke forbindelserne fra de centrale parkeringspladser til kordilgade. for at 
øge turisternes forbrug kan der etableres attraktive, synlige og direkte forbindelser 
fra havneområdet gennem højbyen og til kordilgade. skiltning, fortælling af byens 
historie og andre visuelle trædesten kan øge den oplevede tilgængelighed mellem 
havneområdet og butiksområdet.

koncentrér detailhandlen centralt i byen
samling af bylivsfunktionerne centralt i byen giver visuel og fysisk sammenhæng 
til glæde for kunderne og butikkerne. butikker og andre funktioner i periferien af 
byen kan kontaktes og evt. tilbydes en bedre placering centralt i bymidten. ved 
at placere indgange nær hinanden giver butikker og andre funktioner synergi til 
hinanden i form at et bedre fodgængerflow. 

rollefordeling mellem stejlhøj og kalundborg bymidte
Det anbefales at sikre en klar rollefordeling mellem stejlhøj og bymidten. ved stejlhøj 
kan der eksempelvis være butikker med særligt pladskrævende varegrupper, der 
ikke umiddelbart kan indpasses i bymidten. alle andre butikker og funktioner kan 
søges indpasset i bymidten. Det anbefales også at undgå at placere en ny dagligva-
rebutik ved stejlhøj, da den vil være i direkte konkurrence med bymidtens daglig-
varebutikker. skiltning, fælles markedsføring, samarbejde og fælles åbningstider er 
dele, der kan øge synergien mellem bymidten og stejlhøj. samtidig er det vigtigt at 
sikre en klar rollefordeling, så områderne ikke udvikler sig til direkte konkurrenter.

Udvikling af boliger i bymidten 
boliger i bymidten er med til at understøtte efterspørgslen i butikkerne. Det anbefa-
les at afdække, hvilken (udækket) efterspørgsel der er på boliger i bymidten. simple 
investeringsbudgetter kan vise, hvilke boliger der kan udvikles på markedsvilkår og 
af hvilke aktører.

Udvikling af publikumsfunktioner
for at tiltrække kalundborg-borgerne og de, der arbejder i kalundborg, til butik-
kerne bør der være et varieret udbud af publikumsfunktioner. Der kan f.eks. 
arbejdes med at skabe koncentrerede cafémiljøer, legepladser i byen eller andet. 
Det anbefales at undersøge mulighederne for at etablere offentlige publikumsfunk-
tioner som kulturhus, turistinformation, bibliotek, sundhedscenter mv. centralt i i 
kalundborg. i de mindre centerbyer anbefales det også at undersøge mulighederne 
for at etablere mindre publikumsfunktioner i enten offentligt eller privat regi. Det kan 
være biograf, hotel, spisested mv.

Undersøg mulighederne for store butiksenheder i bymidterne
store butikker skaber et stort kundeflow. kæderne kræver forholdsvis store butiksloka-
ler, gode adgangsforhold for bilister og gode parkeringsområder. Det bør undersøges, 
hvilke muligheder der er for at indpasse evt. nye store butikker i særligt kalundborg 
bymidte. undersøgelsen kan ske i samarbejde med handelstandsforeningerne.

Planlæg for aktive bymidter
i høng, gørlev, svebølle og ubby-Jerslev anbefales det at arbejde aktivt med at 
skabe liv på centrale steder i byen. byens ankomstpladser bør have flere formål 
og kan eksempelvis udvides med legeplads, boldbaner, petanque-baner, opholds-
arealer med bænke mv. i kalundborg kan der også arbejdes med at skabe en mere 
aktiv bymidte. eksempelvis har solskinspladsen en unik herlighedsværdi, der kan 
bringes i spil ved at udvikle gode opholdsrum for børn, unge og ældre. planlægning 
af en aktiv bymidte kan ske i samarbejde med handelstandsforeningen.

attraktive byrum
nogle af de fysiske tiltag, der kan arbejdes med er etablering og opgradering af 
byrum, at naturen indarbejdes i områderne mellem havnen og bymidten og at der 
arbejdes med at gøre facaderne indbydende og interessante mv.
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Led turisterne fra havnen til bymidten
turisterne bidrager både med omsætning og byliv i kalundborg. bortset fra de mindre lokale 
dagligvarebutikker nær sommerhusområderne, vurderes turismens betydning for de øvrige 
byer at være begrænset. Det anbefales især, at turisterne ledes bedre fra havnen og op til 
bymidten. nogle af de fysiske tiltag, der kan arbejdes med. er etablering og opgradering 
af byrum, at naturen indarbejdes i områderne mellem havnen og bymidten. Der kan også 
arbejdes med at gøre facaderne mere indbydende og interessante.

anbefalinger til handelstandsforeningerne
samarbejde med de butiksdrivende
Det anbefales at indgå i en konstruktiv dialog om detailhandlens behov og potentialer. Det kan 
eksempelvis være afholdelse af lokale madmarkeder eller andre events, markedsføring af byer-
nes potentialer i forhold til nye tilflyttere eller alternative anvendelser af de tomme butikslokaler. 

styrk serviceniveauet
serviceniveauet bliver et endnu vigtigere konkurrenceparameter, hvis de fysiske butikker skal 
konkurrere med den stigende internethandel og de andre stærke handelsbyer. undersøgelser 
viser, at forbrugerne er villige til at køre langt efter de bedste butikker med det højeste 
serviceniveau. uddannelse af butiksdrivende, attraktiv indretning af lokalerne og fokus på 
sanseoplevelserne er nogle af tiltag, som handelstandsforeningerne kan bidrage med.

Fælles åbningstider
handelstandsforeningerne kan sørge for at sikre ens åbningstider i alle butikkerne. på den 
måde ved kunderne, hvornår hele bymidten har åben. Det er vigtigt at have åbent når kunder-
ne har fri. Det kan overvejes, om åbningstiderne kan udvides i tidsrum, hvor kunderne har fri.

Fasthold og styrk det gode dagligvareudbud i alle byerne
for at de lokale købmænd kan overleve, er der behov for lokal opbakning. Der er særligt behov 
for at støtte op om de store dagligvarebutikker, der har en stor betydning for de øvrige butikker. 

Få flere butikker med en høj attraktion 
Det anbefales både at øge attraktiviteten af de eksisterende butikker og at tiltrække nye og at-
traktive butikker. Det anbefales at gå i dialog med en række af de kædebutikker, der mangler 
i kalundborg i dag. De eksisterende butikker kan også højne deres egen kvalitet. simple tiltag 
som krukker, rene facader, indbydende udearealer, et højt serviceniveau mv. er med til at 
skabe attraktive butikker uden de store omkostninger til fysisk omdannelse.

samarbejde med tursimeforeninger, krydstogtselskaber mv.
handelstandsforeningerne kan samarbejde med turistforeningerne og krydstogtselskaberne 
om særlige events, rabatter, bykort eller andet der skaber synergi mellem turismen og handel-
slivet. nogle af de mere organisatoriske tiltag er at udvikle fortællingen om kalundborg. Det 
kan være ved historiske skilte, at bruge belysningen aktivt eller at øge samarbejdet mellem 
krydstogtrederierne og bymidten. 
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rammebetingelser Og 
regiOnale fOrhOlD
De regionale udviklingstendenser påvirker detailhandlen i 
kalundborg kommune. Den regionale konkurrence, de senere 
års faldende forbrug og den stigende e-handel har betydning 
for udviklingen i de fysiske butikker.

siden 2007 er detailomsætningen i faste priser faldet med ca. 10 %. samtidig 
er strukturudviklingen fortsat mod færre men større butikker. internethandlen er 
stigende og vurderes at udgøre ca. 10% af den samlede omsætning i detailhandlen 
i 2013. 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 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 om-
fang på internettet, og dagligvarer er den mindst konjunkturfølsomme varegruppe.

Overordnet set er omsætningen i detailhandlen tilbage på et niveau, der svarer til 
2004-2005. krisen har gjort forbrugerne mere prisbevidste. Det kommer særligt til 
udtryk ved, at især discountbutikkerne oplever markant fremgang. forbrugerne er 
også blevet mere kvalitetsbevidste. handlen med økologiske varer satte i 2013 om-
sætningsrekord for 6. år i træk. et andet eksempel på de ændrede indkøbsvaner er, 
at de fleste indkøb kan klares i butikscentre, som har en høj andel af udvalgsvarer 
som tøj, elektronik, bøger, men der er også flere eksempler på, at dagligvarebutik-
ker i storcentrene ikke klarer sig så godt som dagligvarebutikker nær forbrugernes 
bopæl. 

finanskrisen har betyDet lavere privatfOrbrug
siden 2007, hvor forbruget toppede, har forbrugerne været tilbageholdende, 
som en konsekvens af den økonomiske krise. Det er især gået ud over udvalgs-
varehandlen, men også dagligvarehandlen er ramt. i de kommende år forventes 
den økonomiske krise fortsat, at have stor betydning for udviklingen i forbruget. 
tilbagegangen fra 2007-2013 har været størst inden for beklædning, hvor omsæt-
ningen 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 
%. til trods for, at omsætningen i udvalgsvarehandlen i det 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 gennem-
snittet for perioden fra 2000-2010.

internethanDlen vinDer frem
De seneste 5 år har vist en tendens til en omsætningsstigning i internethandlen på 
ca. 15 % om året. i 2013 handlede mere end 70 % af danskerne på internettet. ud 
af alle de, som har e-handlet, har ca. 40 % handlet i udenlandske internetbutikker. 
Det betyder, at Danmark ikke blot er et af de mest e-handlende lande i eu men 
også, at Danmark indtager en europæisk topplacering, når det kommer til e-græn-
sehandel. udviklingen i internethandlen har skærpet konkurrencen i detailhandlen. 
hvor internetbutikkerne kan konkurrere på prisen, må de fysiske butikker konkur-
rere 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 
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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. 
kombinationen af den fysiske oplevelse med den lavere pris grundet reducerede 
omkostninger til f.eks. indkøb, lager mv., kan vise sig, at have stor betydning for 
den fremtidige udvikling i detailhandlen. 

lukkelOvens betyDning fOr DetailhanDlen
pr. 1.10.2011 blev lukkeloven delvist afskaffet. alle butikker må nu holde åbent 
24 timer i døgnet, alle dage om året - bortset fra nogle enkelte helligdage. 
Dagligvarebutikker med en årlig omsætning på mindre end 32,2 mio. kr. samt 
bagere, byggemarkeder mv. må holde åbent alle årets dage. liberaliseringen 
af lukkeloven betyder, at især kapitalstærke kæder har udvidet åbningstiderne 
– både i hverdagene og i weekenderne. et eksempel er bilka, der i dag holder 
åbent fra 8-22 alle ugens dage. samtidig betyder det, at de mindre og selvstæn-
dige butikker er blevet yderligere udfordret, fordi de har begrænsede muligheder 
for at udvide åbningstiderne. liberalisering af lukkeloven har haft konsekvenser 
for især mindre og selvstændige dagligvarebutikker – typisk mindre købmænd 
og discountbutikker – der tidligere var begunstiget af, at kunne holde søndagså-
bent. på samme måde er det sandsynligt, at udvalgsvarehandlen i højere grad 

kalunDbOrg

slagelse

ringsteD

hOlbæk

nykøbing 
sJællanD

/Regionale forhold i Nordvestsjæland
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flyttes til de store varehuse. samlet set forventes det, at de stærke kædebutikker 
med søndagsåbent vinder markedsandele. 

anDre rammebetingelser Og uDviklingstenDenser
butikscentrene vinder også markedsandele. Det vurderes, at især butikscentrene, 
der med fælles åbningstider og mange stærke kapitalkæder har udnyttet liberali-
seringen af lukkeloven. i 2013 stod butikscentrene for ca. 25 % af omsætningen 
i dansk detailhandel. hvis den andel øges de kommende år vil det betyde, at 
bymidterne vil blive yderligere udfordret af butikscentrene. 

befOlkningsuDvikling
udviklingen i indbyggertallet har stor betydning for detailhandlens udviklingsmulig-
heder. på landsplan forventes befolkningen, at stige med ca. 10 % frem mod 2050. 
i kalundborg kommune har der været et fald i indbyggertallet på 3 % svarende til 
ca. 1.450 personer i perioden 2008 til 2013. befolkningsfremskrivninger viser, at 
tendensen til et fald i indbyggertallet vil fortsætte frem til 2026. i 2026 vil der være 
ca. 2.100 færre indbyggere end i 2014, hvilket vil medføre et forbrugsfald i størrel-
sesordenen 100 mio. kr. om året. en stor del af forbrugsfaldet forventes at ramme 
butikkerne i kalundborg kommune. De seneste opgørelser over den faktiske 
befolkningsudvikling peger på, at tendensen med et faldende indbyggertal ikke er 
så kraftig som forventet. med en positiv udvikling kan det være muligt at bremse 
fraflytningen og muligvis fastholde det nuværende antal indbyggere i kalundborg 
kommune.

penDling
kalundborg kommune er en udpendlingskommune og er karakteriseret af en 
nettoudpendling på ca. 2.300 beskæftigede personer i 2013. nettoudpendlingen 
er skabt af en indpendling på ca. 5.100 personer og en udpendling på ca. 7.400. 
Over en 5-årig periode er der sket et fald i nettoudpendlingen på 22 %. faldet er 
primært forårsaget af et fald i udpendlingen.

regiOnale fOrhOlD Omkring kalunDbOrg kOmmune
vestsjælland er karakteriseret ved en håndfuld mellemstore byer med en stærk 
detailhandel. slagelse, ringsted og holbæk er forskellige som konkurrenter til 
kalundborg. holbæk har en charmerende bymidte suppleret af et megacenter. 
ringsted er Danmarks eneste Outletby, der er blevet en væsentlig attraktion med 
1,4 mio. besøgende i 2013, mens slagelse bl.a. har vestsjællandscentret og bilka. 

ringsted indtager en særlig position som handelsattraktion, som må antages at 
trække besøgende bredt fra hele kalundborg kommune. Derudover vil slagelse, 
ringsted og holbæk sandsynligvis trække flest kunder fra de dele af kalundborg 
kommune, der ligger tættest på konkurrerende byer

Den stærke konkurrence fra de tre byer kan aflæses i butiksanalysen. ca. 60 % af 
omsætningen i kalundborgs butikker er baseret på dagligvarehandel, og kun 40 % 
fra udvalgsvarer. i de fleste byer er fordelingen ca. 50/50. kalundborg er således i 
højere grad end gennemsnittet en ”dagligvarekommune” end handelscenter for et 
større opland. Dagligvarer købes oftest tæt på bopælen, og udvalgsvarehandlen 
er de seneste år i høj grad rykket mod de store handelsbyer, indkøbscentre og 
internethandlen. 
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byernes detailhandel er i høj grad påvirket af udviklingen andre steder i det regio-
nale opland. slagelse og holbæk er de nærmest beliggende større handelsbyer. 
i slagelse sker der en vis byudvikling med campusområdet og sygehusområ-
derne, og detailhandlen har gode forudsætninger. i holbæk har der længe været 
tale om et nyt butikscenter i den centrale del af byen. fra vestsjælland er der er 
langt til de meget store butiksudbud som i eksempelvis københavn og Odense. 

turisme
i kalundborg kommune var der i 2013 ca. 120.000 overnatninger i hoteller, 
feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og lystbådehavne. som for mange 
andre kommuner svinger antallet af overnatninger betydeligt fra år til år. i 2010 
var der i kalundborg kommune ca. 135.000 overnatninger af de nævnte typer. 

udviklingen i antal turister vil påvirke detailhandlen. visitDenmarks analyse af 
’turismens økonomiske betydning i Danmark 2011’, viser et gennemsnitligt 
døgnforbrug til detailhandel på landsplan på ca. 100 kr. for danske turister og 
ca. 175 kr. for udenlandske turister. 

i 2013 havde de registrerede turister et samlet forbrug i detailhandlen på i 
størrelsesordenen 20 mio. kr. set i sammenhæng med den samlede omsætning 
i butikkerne i kalundborg kommune på ca. 1,75 mia. kr. udgør turisternes andel 
en forsvindende lille del. turismen har således ikke nævneværdig betydning for 
detailhandlen i kommunen som helhed, men den kan have lokal betydning, hvor 
turisterne er koncentreret. 
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/Nettoudpendling fra Kalundborg Kommune perioden 2009-2013.  
Kilde: Danmarks Statistik
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butiksanalyse
kortlægningen giver et overblik over antallet af butikker, 
hvordan dækningen med butikstyper er i byerne, hvor 
meget areal butikkerne har, og hvor stærkt handelslivet står 
i byerne. 

kOrtlægning af butikker Og metODe
udgangspunktet for detailhandelsanalysen er en kortlægning af alle butikker i 
kalundborg kommune. butikkerne er kortlagt med afsæt i butikslisten fra 2008, 
som er opdateret til 2014 og kvalitetssikret ved kalundborg kommune samt via 
besigtigelse, internetopslag, opslag på Ois mv. 

analyserne fra 2008 og 2014 kan sammenlignes på parametre som antal 
butikker, butiksarealet mv. De to analyser kan ikke umiddelbart sammenlignes på 
omsætning, forbrug mv. grunden er, at analysen fra 2008 tager udgangspunkt i 
statistiske data fra 2005, som ikke indeholder punktafgifter, ikke adskiller detail- 
og engroshandel i blandede butikker mv. analysen fra 2014 tager udgangspunkt 
i en fysisk besigtigelse, interview med de butiksdrivende og den faktiske omsæt-
ning i butikkerne inkl. moms, punktafgifter mv. analysen fra 2008 beskriver bl.a. 
at omsætningstallene umiddelbart er højere end beskrevet, og at dækningsgra-
derne tilsvarende burde være højere end beskrevet i analysen. hvis de to analyser 
sammenlignes direkte fremgår det, at omsætningen i kalundborg kommune er 
steget med ca. 500 mio. kr. i perioden 2005-2013 svarende til en stigning på 
40 % i perioden. til sammenligning er detailhandlen på landsplan tilbage på et 
niveau, der svarer til 2004-2005. samtidig fremgår det af rapporten fra 2008, at 
ca. 50 % af det samlede forbrug i kalundborg kommune blev lagt i butikker uden 
for kommunegrænsen. 

DetailhanDlen i kalunDbOrg kOmmune
Detailhandlen i kalundborg kommune er kendetegnet ved en forholdsvis 
koncentreret struktur, hvor butikkerne hovedsageligt er placeret i kalundborg. 
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Der er i alt ca. 175 butikker i kommunen fordelt på ca. 35 % dagligvarebutikker, 
ca. 20 % beklædningsbutikker. ca. 35 % øvrige udvalgsvarebutikker og 10 % 
butikker, der forhandler særligt plads krævende varer. fordelingen svarer til andre 
tilsvarende kommuner. siden 2008 andelen af dagligvare- og udvalgsvarebutik-
ker rykket sig mod en lidt større andel af dagligvarer. andelen af dagligvarebutik-
ker er således ca. 6 %-point højere og andelen af udvalgsvarebutikker ca. 6 
%-point lavere end i 2008.

kalundborg, høng og gørlev er de tre byområder med den største koncentration 
af butikker. byområderne rummer tilsammen ca. 150 butikker svarende til ca. 90 
% af alle butikker i kommunen.

kalundborg som hovedcenter
Detailhandlen i kalundborg kommune er koncentreret i kalundborg by. bymidten 
og stejlhøjcentret udgør midtpunktet for detailhandlen i kraft af byens samlede 
størrelse og kalundborgs tradition som købstad og overordnet handelsby. 
bortset fra høng, der rummer ca. 15 udvalgsvarebutikker, og gørlev, der rummer 
ca. 10 udvalgsvarebutikker, er detailhandlen i de øvrige byer primært koncentre-
ret om dagligvarehandlen og forsyner et mere lokalt opland.

perioden 2007-2014 har været kendetegnet ved en større omstrukturering 
af butiksudbuddet i kalundborg kommune. Der er sket mange flytninger og 
lukninger, og der er etableret store butikker ved stejlhøj, ligesom der er kommet 
et åbent center – nytorv – som del af bymidten i kalundborg. 

/Bystørrelser baseret på indbyggertal. Kilde: Danmarks Statistik
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således var ca. 70 af butikkerne fra 2007 lukket eller flyttet, heraf langt største-
delen i kalundborg bymidte. på den anden side er der registreret ca. 35 nye 
butikker, også hovedsageligt i kalundborg bymidte (inkl. nytorv), men også på 
stejlhøj og på centervej i høng.

Detailhandlen i bymidten er koncentreret i gaderne kordilgade, sct. 
Jørgensbjerg, skibbrogade, elmegade, bredgade samt i det åbne butikscenter 
på nytorv. kalundborg bymidte har ca. 90 butikker. 

kordilgade er den gennemgående gågade og byens centrale handelsgade med 
den største koncentration af butikker. her ligger 45 butikker med et bredt ud-
valg inden for alle hovedbrancher. kernestykket af kordilgade er ca. 450 meter 
lang fra møllestræde i vest til nygade i øst. i østenden mod nygade er bybilledet 
kendetegnet ved tomme butikker og et generelt fald i butikkernes attraktivitet. 
herefter følger et kortere forløb, som ikke er gågade, og hvor butikstætheden er 
lavere. af de 45 butikker i hele kordilgade er ca. 20 med i et kædesamarbejde 
svarende til ca. 40 % af butikkerne. Der er en tydelig sammenhæng mellem 
den svage del af kordilgade mod øst og fodgængertrafikken ind i gaden fra 

/Antal butikker fordelt på hovedbranche indenfor oplandene, 2013. 

byerne i analysen omfatter:

regiOnalt center 

kalundborg

centerbyer 

høng, gørlev, svebølle og ubby-
Jerslev
 

minDre lOkalbyer Og lanDsbyer  

snertinge, eskebjerg, havnsø, se-
jerby, ulstrup, kåstrup.
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/ Handelsgader og parkeringsområder.

parkeringspladserne. Den svage del starter ved den østligste fodgængerforbin-
delse. herfra går fodgængerstrømmene mod vest ind mod den centrale del af 
kordigade, mens fodgængerne, der vælger at gå mod øst er begrænset.

kordilgade omkranses af forlængelsen lindegade (1 butik) i vest, som leder 
ned mod torvet, samt sidegaderne skibbrogade (5 butikker) og vænget (ingen 
butikker) mod syd. af disse seks butikker er kun én med i et kædesamarbejde.
Omtrent midt på kordilgade ligger solkinspladsen med en stejlt stigende, 
begrønnet trappe op til møllebakken. kordilgade har en stor herlighedsværdi på 
dette sted.

mod syd er kordilgade forbundet med slipper til bredgade, hvor der er et 
større antal parkeringspladser spredt ud over et længere bånd. Det store 
samlede parkeringsområde ved hovedindfaldsvejen til bymidten giver en god 
ankomststruktur til bymidten. i forbindelse med centret på nytorv findes ca. 220 
gratis parkeringspladser. i vestenden af bymidten – på torvet – er der ligeledes 
parkeringspladser. samlet set virker parkeringsbetjeningen af bymidten god.
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bredgade udgør en ankomstakse, hvorfra der i nord er adgang via slipperne til 
kordilgade, i syd til en række ankerpunkter som føtex, butikscentret nytorv og 
butikkerne langs elmegade.

Det åbne butikscenter, nytorv, rummer ca. 7 butikker. centret er fuldt udlejet på 
nær en enkelt butik (tidligere bianco sko). ud over kordilgade og sidegaderne 
er nytorv bymidtens væsentligste butikskoncentration. på grund af den gode 
parkeringsbetjening og kombinationen af både dagligvare- og udvalgsvarebutikker 
er nytorv en konkurrent til bymidten, samtidig med at de to områder også supplerer 
hinanden. 85 % af butikkerne på nytorv er med i et kædesamarbejde.

umiddelbart øst for nytorv ligger elmegade med knap 10 butikker (dagligvarevarer 
og udvalgsvarer). ca. 2 km øst for bymidten ligger stejlhøj, som rummer ca. 
10 butikker. Området er udvidet siden år 2008 og rummer i dag primært større 
udvalgsvarebutikker som Jem&fix, punkt1, Jysk mv. stelhøj fungerer p.t. ikke 
som konkurrent til bymidten, da udbuddet i højere grad er større udvalgsvarer end 
dagligvarer og mindre butikker. stejlhøj er i sin nuværende form et supplement, der 
styrker kalundborgs samlede attraktivitet som handelsby.

ved besigtigelse i maj 2014 er der konstateret 17 tomme butikker i kalundborg 
bymidte. halvdelen er beliggende i kordilgade, og stort set alle i østenden af gaden. 
Det underbygger indtrykket af en svag gågadeende med lavere attraktivitet.
kalundborg bymidte har en god bredde i dagligvareudbuddet, der strækker sig fra 
varehusene føtex og kvickly over en række discountbutikker til specialbutikker som 
ostehandler, slagter og vinforretning. inden for beklædning og øvrige udvalgsvarer 
har kalundborg bymidte en del af de kendte kædekoncepter som h&m, vero 
moda, tøjeksperten, sportmaster, expert, fri bike shop og specialbutikker som 
optikere, smykkehandler, guldsmed mv. De store og kendte kædebutikker ligger 
primært i vestenden af kordilgade og på nytorv.

antaL bUtikker 2014

Dagligvarer beklæDning øv. uDv.varer særligt  
plaDskrævenDe

i alt anDel i %

kalunDbOrg 28 21 44 12 105 61 %

høng 11 6 10 2 29 17 %

gørlev 7 1 7 1 16 9 %

svebølle 4 1 0 0 5 3%

snertinge 2 1 1 0 4 2 %

ubby-Jerslev 2 1 0 1 4 2 %

øvrige 8 0 1 0 9 5 %

i alt 62 31 63 16 172 100 %
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/Areal af butikker fordelt på hovedbranche indenfor oplandene, 2013. 

Høng
høng er med ca. 4.300 indbyggere den næststørste by i kalundborg kommune. 
byen ligger ca. 15 km nord for slagelse og ca. 25 km syd for kalundborg. Dermed 
er slagelse den nærmeste større handelsby for borgerne i høng. høng har ca. 30 
butikker, hvoraf ca. halvdelen ligger i høng centret på centervej. Den anden halvdel 
af butikkerne ligger på hovedgaden. Derudover er der en møbelbutik og et have-
center ved charlottevej i den sydlige del af høng.

høng centret har en række kendte kædebutikker som sportmaster, tøjeksperten, 
kop & kande, matas mv. samt dagligvarebutikkerne super brugsen, aldi og netto. 
ud af centrets 15 butikker er 12 med i et kædesamarbejde. hovedgaden rummer 
knap 15 butikker med euro spar som den største butik. butikkerne på hovedgaden 
er en blanding af mindre specialbutikker og udvalgsvarebutikker, herunder en bager, 
to tøjbutikker, en urmager, en legetøjsbutik mv. kun fem af hovedgadens 12 butik-
ker er med i et kædesamarbejde.

Der er ca. 700 meter fra høng centret til den nærmest beliggende butik på 
hovedgaden. afstanden betyder, høng centret og hovedgaden fungerer som to 
adskilte udbudspunkter. Den sparsomme skiltning mellem de to områder betyder 
eksempelvis, at kunderne kan være i bymidten uden at blive opmærksom på, at 
høng har et butikscenter.
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gørlev
gørlev er kommunens tredjestørste by med ca. 2.400 indbyggere. byen ligger ca. 20 
km fa både slagelse og kalundborg. gørlev har ca. 15 butikker. siden 2008 er der luk-
ket tre butikker, mens der er kommet tre nye til. ca. 5 butikker ligger på kirkevangen, 
som er den sydvestlige indfaldsvej til byen. på hjørnet af gørlev landevej ligger fakta 
på den ene side, og på den anden side ligger lysmesteren og punkt1 i et nyt og flot 
byggeri. Området giver en fysisk tydelig ankomst til gørlevs bymidte, og kvaliteten af 
byggeriet antyder et højt niveau. De øvrige butikker i gørlev er konentreret centralt ved 
algade.

i vestenden af algade, ved ullekær, ligger en velfungerende ankomstzone med 
parkeringspladser, et pænt og gratis offentligt toilet og skiltning til super brugsen, 
rema 1000, bank og bibliotek. Der er også slagter og apotek. på den anden side af 
gaden ligger en benzinstation. koncentrationen af butikker og andre funktioner bidrager 
til at styrke et handelsområde. i alt ligger der knap 10 butikker i vestenden af algade. 
i den østlige del af algade ligger yderligere to butikker samt netto. endelig ligger der 
en trælasthandel på østerled, 350 meter øst for algade. af gørlevs i alt 16 butikker 
(inkl. trælasthandlen) er 11 medlemmer af et kædesamarbejde. butikskoncentrationen 
og den høje andel af kædebutikker vidner om forholdsvist stærkt handelsliv til trods 
for, at byen kun har ca. 2.400 indbyggere. gørlev er begunstiget af afstandenene til 
kalundborg og slagelse. turismen har også en positiv betydning for gørlev. i oplandet 
til gørlev er der knap 3.000 sommerhuse. Det vurderes ,at særligt dagligvarehandlen er 
positivt påvirket af de mange turister.  

svebølle
svebølle er kalundborgs fjerdestørste by med ca. 2.200 indbyggere. byen ligger ca. 
10 kilometer nordøst for kalundborg. svebølle er den eneste af de større centerbyer 
i kalundborg kommune, der har kalundborg som naturlig hovedby. svebølle har ca. 
5 butikker, herunder super brugsen, fakta, en bager og en kiosk. siden 2008 er der 
lukket to butikker, en tømmerhandel/savværk og en blomsterbutik. Der er ikke kommet 
nye butikker til. svebølle er den eneste af de store centerbyer, der ikke har en decideret 
udvalgsvarehandel.

fakta, super brugsen og bageren ligger i svebølle centret i vestenden af byen. 
ankomstforhold, parkeringsforhold og skiltning til centret er gode, men selve centret 
fremstår lidt slidt. ud over de to butikker rummer centret også en frisør, pizzeria, pub 
mv. 

De øvrige to mindre butikker ligger ca. 1000 meter mod vest, tæt på svebølle station.
selv om svebølle har næsten samme indbyggertal som gørlev, har byen en markant 
svagere detailhandel. Det kan der være flere forklaringer på:

 › koncentrationen af butikkerne og de øvrige bylivsfunktioner er afgørende for at skabe 
et attraktivt butiksområde. De få butikker i svebølle ligger spredt, og der er ikke 
sammenhæng mellem centret og stationsområdet.

 › Det fysiske udtryk spiller også en rolle. eksempelvis er centret i svebølle lidt slidt i 
forhold til gørlevs nye og flotte ankomstpunkt. 

 › antallet af butikker har også en betydning. med kun ca. 5 butikker er det vanskeligt at 
skabe et attraktivt udbud. med få  butikker bliver koncentrationen endnu mere vigtig 
for at holde detailhandlen sammen. 

 › beliggenheden kan også spille en rolle. fra svebølle er der ca. 10 km til kalundborg, 
mens gørlev ligger ca. 20 km fra større udbudspunkter som kalundborg og slagelse. 
på den anden side ligger gørlev kun 10 km fra høng, som med 30 butikker er et 
relativt stærkt regionalt udbudspunkt.
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/Omsætningsfordeling for dagligvarer og udvalgsvarer i fordelt på byerne, 2013. 

 › endelig kan svebølle være kommet ind i en negativ spiral med butikslukninger. Det kan 
være vanskeligt at få udvalgsvarebutikker tilbage til svebølle. fremover vil det være 
afgørende for den lokale forsyning, at dagligvarebutikkerne forbliver i svebølle. 

Ubby-Jerslev
ubby-Jerslev har ca. 1.900 indbyggere. byen ligger ca. 10 km nord for gørlev og ca. 
10 km sydøst for kalundborg. De fleste af ubby-Jerslevs ca. 5 butikker ligger centralt 
grupperet omkring torvet med super brugsen og fakta som de største. torvet er en 
åben plads, hvor der i midten er en benzinstation. Dermed er en række funktioner 
koncentreret omkring torvet, hvilket er hensigtsmæssigt set fra et detailhandelsmæssigt 
perspektiv. 

siden sidste detailhandelsanalyse i 2008 er der lukket tre butikker, herunder kiosken på 
benzinstationen. til gengæld har fakta åbnet en ny butik i 2010.

De mindre byer
Detailhandlen i de øvrige byer i kalundborg kommune er begrænset til dagligvarehan-
del. i de øvrige mindre byer som føllenslev, eskebjerg, havnsø, sejerby m.fl. ligger 
der en lokal købmand som stort set den eneste butik. Der er ikke sket nævneværdige 



DetailhanDelsanalyse
KalunDborg Kommune

24 

ændringer lukninger af dagligvarebutikker siden 2008. i mange andre af landets kom-
muner er den sidste dagligvarebutik lukket i byer på op til 1.000 indbyggere.

kæDer i kalunDbOrg kOmmune
antallet af butikker med tilknytning til kapitalkæder er normalt et udtryk for butiksbestan-
dens samlede attraktion og styrke i oplandet. Det er samtidig også vigtigt for handels-
livet, at de centralt styrede og forholdsvis ensartede kapitalkædebutikker suppleres 
af butikker i frivillige kæder og af butikker uden for kædesamarbejde, som bidrager til 
variation i butiksudbuddet.

analysen viser, at ca. 58 % af butikkerne i kalundborg kommune indgik i et kædesam-
arbejde i 2014. ca. 35 % af butikkerne indgik i en kapitalkæde og ca. 25 % var med i 
en frivillig kæde. ca. 40 % af butikkerne var uden for kædesamarbejde. Det svarer til 
niveauet i andre tilsvarende kommuner.

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 kæder. De senere år har 
discountbutikkerne, der alle indgår i kapitalkæder, øget deres udbredelse. samtidig er 
eksempelvis minimarkeder og mindre supermarkeder, der typisk indgår i frivillige kæder, 
blevet reduceret i antal. Dagligvarebutikkerne i kalundborg kommune, der står uden for 
kædesamarbejde, er hovedsageligt kiosker og specialdagligvarebutikker som bagere, 
slagtere og lokale fødevarebutikker.

kæDetiLknytning 2014

Dagligvarer beklæDning øv. uDv.varer i alt

kapitalkæDe 58% 16% 21% 34%

frivillig kæDe 13% 29% 39% 27%

uDen fOr kæDe 29% 55% 40% 39%

i alt 100% 100% 100% 100%

butikker, Der fOrhanDler biler, autcampere mv., er fratrukket i Opgørelsen af kæDetilknytning.

brUttoetageareaL 2014

byOmrÅDe Dagligvarer beklæDning øvrige uD-
valgsvarer

plaDskr. 
varer

tOtal tOtal anDel  
inDbyggere

m2 m2 m2 m2 m2 % %

kalunDbOrg 20.000 9.500 18.400 18.600 66.400 68% 34%

høng by 6.700 1.600 2.600 900 11.800 12% 9 %

gørlev by 5.100 300 1.700  1.600 8.700 9% 5 %

svebølle  3.100 500  -    -   3.600 4% 5 %

særslev- snertinge 300 400 300  -   1.000 1% 2 %

ubby-Jerslev 1.300 200  -   200 1.700 2% 4 %

havnsø 1.000  -    -    -   1.000 1% 2 %

seJerby 1.000  -   200  -   1.200 1% 1 %

ulstrup 500  -    -    -   500 0% 1 %

kÅstrup-spangsbrO 400  -    -    -   400 0% 1 %

eskebJerg 200  -    -    -   200 0% 1 %

øvrige 800  -    -    -   800 1% 35 %

i alt 40.300 12.500 23.100 21.300 97.200 100%

bruttOetagearealet Omfatter butikkernes samleDe areal, herunDer salgsareal, lager, kOntOr, men fratrukket persOnalerum Op til 200 m2. i alle Opsummeringer er arealerne 

afrunDet til hele 100 m2.  

arealet af varehuse sOm kvickly er OpDelt pÅ Dagligvarer, beklæDning Og øvrige uDvalgsvarer.
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ca. 55 % af butikkerne inden for beklædning og ca. 40 % af butikkerne, der forhandler 
øvrige udvalgsvarer er selvstændige butikker uden for kædesamarbejde. Det afspejler, 
at der her er bedre muligheder og lokalt initiativ til at starte og drive selvstændig for-
retning. på den anden side indikerer den lave kædeandel for udvalgsvarebutikkerne, at 
der er plads til flere kapitalkæder og frivillige kæder i kalundborg kommune. 

butiksareal
Der er i 2013 registreret et samlet bruttoetageareal til butikker på ca. 97.000 m2 inkl. 
areal til butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. kalundborg by står 
for ca. 70 % af det samlede butiksareal, høng og gørlev står hver for ca. 10 % og de 
resterende by- og landområder i kommunen står for ca. 10 %. 

set på hovedvaregrupper er arealet af butikkerne fordelt med ca. 40 % til dagligvarer, 
ca. 15 % til beklædning, ca. 25 % til øvrige udvalgsvarer og ca. 20 % til butikker, der 
forhandler særligt pladskrævende varegrupper. sammenlignet med andre danske kom-
muner svarer arealfordelingen i store træk til gennemsnittet, dog med en mindre andel 
af arealet til øvrige udvalgsvarer. 

arealet blev i 2008 opgjort til ca. 94.000 m2. således er butiksarealet i 2014 stort set 
på niveau med 2008. stigningen på ca. 3 % er en positiv udvikling set i forhold til den 
generelle udvikling med butikslukninger. udviklingen i kalundborg kommune skal ses 
i sammenhæng med etableringen af de store butikker ved stejlhøj, der tilsammen 
rummer knap 9.000 m2 butiksareal.

Omsætning
Detailhandlen i kalundborg kommune omsatte i 2013 for ca. 1,8 mia. kr. inkl. moms. 
Omsætningen er koncentreret i kalundborg ved både bymidten og til dels også ved 
området omkring stejlhøj. bymidten omsatte i 2013 for ca. 800 mio. kr. og butik-
kerne ved stejlhøj omsatte for ca. 125 mio. kr. tilsammen udgør kalundborg by 
knap 65 % af omsætningen i hele kommunen. kalundborg by står for knap 85 % af 
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udvalgsvareomsætningen i kommunen, hvilket understreger kalundborgs betydning 
som regionalt handelscenter. Området ved stejlhøj i den østlige del af kalundborg står 
for ca. 20 % af kommunens samlede omsætning inden for øvrige udvalgsvarer.

butikkerne i høng omsatte i 2013 for ca. 225 mio. kr. svarende til knap 15 % af den sam-
lede omsætning kalundborg kommune. i gørlev er omsætningen opgjort til ca. 185 mio. 
kr. Dagligvarehandlen i høng og gørlev udgør ca. 75 % af omsætningen i byernes butikker. 

Den samlede omsætning i de øvrige byer, herunder snertinge, svebølle, ubby-Jerslev 
mv., er opgjort til i størrelsesordenen 250 mio. kr. Der er stort set ingen udvalgsvareom-
sætningen i de mindre byer i kalundborg kommune. 

tOmme butikker
Der er registreret knap 20 tomme butikslokaler i hovedgaderne i kalundborg svarende 
til, at ca. 20 % af butikslokalerne står tomme. Der er forskel på omfanget af tomme 
butikslokaler i de forskellige dele af bymidten. Den overordnede tendens er, at de fleste 
tomme lokaler ligger i den østlige del af kordilgade.

De tomme butikker giver et negativt indtryk, og det er derfor vigtigt at få udlejet eller 
solgt butikslokalerne hurtigst muligt. nogle lokaler kan være af en sådan karakter, at det 
kan være svært at få butikker i dem igen. Det kan overvejes, om nogle af lokalerne kan 
anvendes til andre formål end butikker.

fOrbrug Og DækningsgraD
ved hjælp af et udtræk fra Danmarks statistik på forbrugsgrupper er indbyggernes 
forbrug beregnet. Det gør det muligt at beregne dækningsgraden, der er butikkernes 
omsætning divideret med indbyggernes forbrug. Der er beregnet dækningsgrader for 
kommunen som helhed og for 5 oplande med hver deres hovedby. 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 byen står stærkt som udbudspunkt i et 
opland, der rækker ud over det lokale opland. 

internethandlen er trukket ud af forbruget ved beregning af dækningsgrader i 2013. 
begrundelsen er, at internethandlen i dag har nået et betydeligt omfang, og at det 
påvirker et ønske om, at dækningsgraden udtrykker forholdet mellem omsætning og 
forbrug i fysiske butikker. hvis internethandlen ikke trækkes ud af forbruget, så ville 
dækningsgraden være en del lavere. 

Dækningsgraden for kalundborg kommune som helhed er i 2013 beregnet til 85 
svarende til et handelsunderskud på i størrelsesordenen 310 mio. kr. Dækningsgraden 
dækker over en forskel mellem dagligvarer og udvalgsvarer. 

Dækningsgraden for dagligvarer er beregnet til 96, og handelsunderskuddet var i 
2013 ca. 50 mio. kr.  Det vidner om, at kalundborg kommune holder stort set hele 
indbyggernes dagligvareforbrug hjemme i kommunen. 

DækningsgraD, HoveDoPLanDe, 2013

Dagligvarer beklæDning øv. uDv.
varer

i alt hanDels-
OverskuD 
(miO. kr.)

kalunDbOrg 115 163 122 122 210

høng 91 63 30 67 -115

gørlev 107 - 54 79 -50

svebølle 74 - - 43 -195

ubby-Jerslev 44 - - 25 -163

i alt) 96 86 67 85 -313

DækningsgraDerne er anOnymisereDe, hvis Der er 3 eller færre butikker i kategOrien.
DækningsgraDerne uDtrykker hanDelsbalancen fOr Det enekelte OplanD.
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/Hovedoplande i Kalundborg Kommune.

omsætning 2012

byOmrÅDe Daglig-
varer

beklæD–
ning

øv. uDv.
varer

tOtal tOtal anDel  
inDbyg-

gere

miO. kr. miO. kr- miO. kr. miO. kr. % %

kalunDbOrg  560  153  311.760  83.000  1.107.200 34%

høng by  167  22  28.700  8.500  226.700 9 %

gørlev by  138  -  23.300  20.000  183.000 5 %

svebølle  75  500  -    -    75.900 5 %

særslev- snertinge  - - -  -   10-20 2 %

ubby-Jerslev  53.000 -  -    -    50-60 4 %

havnsø -  -    -    -    30-40 2 %

seJerby  -  -    -  -   10-20 1 %

ulstrup  -  -    -    -   10-20 1 %

kÅstrup-spangsbrO -  -    -    -    10-20 1 %

eskebJerg  -  -    -    -   10-20 1 %

øvrige  -  -    -    -   20-30 35 %

i alt 1.113 179 479 1.771 100% 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 kvickly er OpDelt pÅ Dagligvarer, beklæDning Og øvrige uDvalgsvarer.



DetailhanDelsanalyse
KalunDborg Kommune

28 

Dækningsgraden for beklædning er i 2013 beregnet til 86, og handelsunderskuddet 
er ca. 30 mio. kr. set i forhold til tilsvarende kommuner er det et forholdsvist pænt 
niveau. andre tilsvarende kommuner har et større underskud på handlen med tøj 
og sko. Det skal sandsynligvis ses i sammenhæng med, at kalundborg har et godt 
udvalg af butikker i forhold til byens størrelse. kalundborg har også flere af de store 
kædebutikker som h&m, mr.,vero moda, Din tøjmand, Zjoos og tøjeksperten. 
afstandene til meget store handelsbyer som københavn og Odense er sandsynlig-
vis også med til at holde hånden under beklædningshandlen. kalundborg mangler 
en del af de kendte kædebutikker. Der kan med fordel tages kontakt til en række af 
dem for at søge at få flere kædebutikker til byen.

Dækningsgraden for øvrige udvalgsvarer er i 2013 beregnet til 67 for 
kalundborgborg kommune som helhed. Dækningsgraden for øvrige udvalgsvarer 
er lav sammenlignet med tilsvarende kommuner. Det skal sandsynligvis ses i 
sammenhæng med, at der i kalundborg kommune ikke findes en række af de 
store udvalgsvarebutikker som elgiganten, harald nyborg, bauhaus mv. som 
tiltrækker kunder fra et stort opland. De butikker findes til gengæld i enten slagelse 
eller holbæk. Der er et potentiale for, at kalundborg kommune kan holde en større 
andel af udvalgsvarehandlen hjemme. i 2008 blev der etableret en række store ud-
valgsvarebutikker ved stejlhøj i den østlige del af kalundborg. Det kan have været 
med til at holde en del af udvalgsvarehandlen hjemme. på den anden side er der 
flyttet mange butikker rundt i kalundborg, og flere er lukket. når der planlægges for 
store udvalgsvarebutikker er det derfor vigtigt at være opmærksom på effekterne 
på bymidten i forhold til, hvor meget handel der kan holdes hjemme.

DækningsgraDerne i De 5 hOveDOplanDe
kalundborg kommune kan opdeles i 5 hovedoplande med hver deres hovedby 
Dækningsgraderne for oplandene indikerer styrkeforholdet mellem de forskellige 
dele af kalundborg kommune. 

Den nordvestlige del af kalundborg kommune omfatter selve kalundborg by. 
Dækningsgraden for den nordvestlige del af kalundborg kommune er under 
ét beregnet til 122. Det dækker over et overskud på alle hovedbrancher. 
Dækningsgraden for dagligvarer er beregnet til 115, og det svarer til et handels-
overskud på ca.  80 mio. kr. Overskuddet er sandsynligvis genereret af borgere 
fra den øvrige del af kommunen, indpendlerne og turisterne, der handler i føtex, 
kvickly eller flere af byens discountbutikker. Overskuddet svarer til omsætningen i 2 
gennemsnitlige discountbutikker. 

for beklædning er dækningsgraden beregnet til 163, og det svarer til et overskud på 
ca. 60 mio. kr. eller omsætningen i ca. 10-15 gennemsnitlige tøj- og skobutikker på 
ca. 300 m2. Den høje dækningsgrad vidner om, at kalundborg tiltrækker mange kun-
der uden for oplandet. for øvrige udvalgsvarer er dækningsgraden beregnet til 122, 
og det svarer til et handelsoverskud  i 2013 på ca. 70 mio. kr. Det vurderes, at de nye 
butikker ved stejlhøj er medvirkende til at tiltrække en del kunder uden for oplandet. 
generelt ligger dækningsgraderne for udvalgsvarer i de øvrige oplande i kalundborg 
kommune på et lavt niveau. Det indikerer, at en stor det af overskuddet  i kalundborg 
vurderes at være genereret af borgere i de andre byer i kalundborg kommune. 

Den sydøstlige del af kalundborg kommune omfatter høng og landområderne 
øst for tissø. Dækningsgraden for oplandet omkring høng er beregnet til 
67, hvilket svarer til et samlet handelsunderskud på ca. 115 mio. kr. i 2013. 
handelsunderskuddet skal ses i sammenhæng med udstrækningen af oplandet, 
og at en stor del af oplandet har stort set lige langt til kalundborg som til slagelse 
og holbæk, der begge har et stort butiksudbud. Dækningsgraden for dagligvarer 
i høng er beregnet til 91, svarende til et mindre underskud på ca. 15 mio. kr. Det 
vurderes, at en stor del af den nordlige og østlige del af høngs opland i højere grad 
er tilknyttet andre byer uden for kalundborg kommune, herunder særligt Dianalund 
og Jyderup. 
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Dækningsgraden for beklædning i høng er beregnet til 63 svarende til et underskud 
på ca. 15 mio. kr. pr. år. underskuddet svarer omsætningen i 3-5 mindre tøjbutikker. 
høng har flere tøjbutikker, hvoraf flere ligger i høng centret. Det er med til at holde 
en vis del af beklædningshandlen hjemme. Dækningsgraden for øvrige udvalgsvarer 
er opgjort til 30, hvilket er et meget lavt niveau for en by med over 4.000 indbyggere. 
underskuddet for handlen med øvrige udvalgsvarer er i størrelsesordenen 85 mio. 
kr. pr. år. Det skal ses i sammenhæng med de få og  mindre udvalgsvarebutikker, 
der appellerer til lokale kunder. til sammenligning har de ca. 10 udvalgsvarebutikker 
i høng samlet set stort det samme omsætningsniveau som én af de største butikker 
ved stejlhøj i kalundborg. 

Den sydvestlige del af kalundborg består af gørlev og områderne vest for tissø. 
Dækningsgraden for gørlev er beregnet til 79 svarende til et samlet handelsunder-
skud på i størrelsesordenen 50 mio. kr. handelsunderskud er udelukkende skabt 
af underskud på udvalgsvarehandlen, som er begrænset i gørlev. Det er bemær-
kelsesværdigt, at gørlev er næsten lige så stærk som høng mål på antal butikker 
og omsætning for øvrige udvalgsvarer trods ca. 2.000 færre indbygger end høng. 
for dagligvarer er dækningsgraden beregnet til 107, hvilket er det højeste niveau 
uden for kalundborg. handelsoverskuddet skal ses i sammenhæng med oplandets 
begrænsede udstrækning, og at gørlev sandsynligvis tiltrækker dagligvarekunder fra 
andre byer og turistområder som kirke helsinge og reersø. 

Den nordøstlige del af kalundborg kommune har svebølle som hovedby. 
Dækningsgraden er samlet set beregnet til 43 svarende til et handelsunderskud i 
2013 på i størrelsesordenen 200 mio. kr. handelsunderskuddet er både skabt af 
dagligvare- og udvalgsvarehandlen. for dagligvarer er dækningsgraden beregnet til 
74 svarende til et underskud på i størrelsesordenen 50 mio kr. pr. år. Det svarer til, 
at forbrugerne i oplandet til svebølle bruger ca. 25 % dagligvareforbruget i butikker 
uden for oplandet. Det skal ses i sammenhæng med, at store dele af oplandet har 
korte afstande til byerne i holbæk kommune, herunder særligt Jyderup. svebølle 
ligger desuden kun ca. 10 km fra kalundborg. med en bedre koncentration af 
butikkerne i svebølle er der basis for at holde en større del af omsætningen hjemme 
i oplandet. Der findes også dagligvarebutikker i de mindre byer, herunder eskebjerg 
og føllenslev. Der findes stort set ikke udvalgsvarebutikker i oplandet omkring 
svebølle. Derfor bruges stort set hele oplandets udvalgsvareforbrug i butikker uden 
for svebølles opland. 

Den midterste del af kalundborg kommune har ubby-Jerslev som hovedby. 
Oplandet er forholdsvist tyndt befolket, og der bor kun ca. 5.000 personer i hele 
oplandet. Det giver et begrænset forbrugsgrundlag, og der skal ikke så meget til 
for at påvirke dækningsgraden. Den samlede dækningsgrad for ubby-Jerslev er 
beregnet til 25 svarende til, at forbrugerne i 2013 brugte ca. 90 mio. kr. i butikker 
uden for oplandet til ubby-Jerslev. Dækningsgraden for dagligvarer svarer til, at om-
kring halvdelen af borgernes dagligvareforbrug bliver lagt i butikker i ubby-Jerslev. 
udbuddet af dagligvarer er tilstrækkeligt til at dække stort set hele det daglige 
behov. til gengæld findes der stort set ingen udvalgsvarehandel i ubby-Jerslev. Det 
vurderes, at den koncentrerede detailhandel i ubby-Jerslev er med til at holde en vis 
del af særligt dagligvarehandlen hjemme.
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fOrbrugsuDvikling Og 
arealbehOv 
som grundlag for den fremtidige detailhandelsplanlægning 
omsættes forbrugstilvæksten til to scenarier for det fremtidige 
arealbehov. 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.

fOrbrugsuDvikling Og fremtiDigt arealbehOv
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 et væsentligt omfang. i de kommende år vil den 
økonomiske krise fortsat have stor betydning for udviklingen i forbruget og dermed 
også det fremtidige arealbehov til butikker. andre faktorer vil også have indflydelse på 
detailhandlens udviklingsmuligheder i kalundborg kommune. følgende faktorer vil have 
betydning for udviklingen:
 › befolkningsudviklingen,
 › udviklingen i privatforbruget,
 › udviklingen i internethandlen,
 › udvikling i handelsbalancen overfor nabokommunerne.

Det forudsættes desuden, at omsætningen pr. m2 er konstant i perioden 2014-2026. 
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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.  

befOlkningsuDvikling

udviklingen i indbyggertallet har stor betydning for detailhandlens udviklingsmuligheder. 
ifølge kalundborg kommunes befolkningsprognose vil der ske en tilbagegang på ca. 
2.100 personer fra 2014 til i 2026. Det svarer til en tilbagegang på ca. 4 %. samtidig 
forventes der større aldersforskydninger i forhold til den nuværende befolkningssam-
mensætning. Der vil være en stigning i antallet af ældre på mere end 65 år. stigningen 
skal ses i sammenhæng med et stort fald i antallet af personer under 65 år. samlet set 
svarer befolkningsudviklingen til et forbrugsgrundlag, der er ca. 90-100 mio. kr. lavere i 
2026 end det er i dag (2013-priser).

Den seneste befolkningsopgørelse peger på, at tilbagegangen måske ikke bliver så 
kraftig som først antaget. Derfor er der både regnet med kalundborg kommunes 
befolkningsprognose samt med en befolkningsudvikling frem mod 2026, der holder 
niveauet fra 2014. 

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 
krise fortsat at have stor betydning for udviklingen i forbruget. siden 2007 er om-
sætningen i handlen med tøj og andre beklædningsvarer faldet med ca. 25-30 %, 

areaLintensitet, omsætning Pr. m2

Dagligvarer beklæDning øvrige uD-
valgsvarer

27.500 14.000 11.000
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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 
forventes, at forbrugsudviklingen vil blive afdæmpet, og at forbruget herefter vil udvikle 
sig afhængigt af, hvornår de økonomiske konjunkturer vender. på den baggrund er det 
i minimumsscenariet forudsat, at forbruget stort set ikke stiger frem til 2026, hvilket i 
store træk svarer til, at stagnationen i forbruget de seneste år vil fortsætte i mange år 
endnu. 

i maksimumsscenariet antages forbruget i 2026 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 % 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 sup-
plement 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 butikker. 
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 25 % af 
forbruget inden for øvrige udvalgsvarer i 2026. i maksimumsscenariet forventes 
internethandlen at vokse mere beskedent og vil eksempelvis kun dække 15 % af 
forbruget inden for øvrige udvalgsvarer i 2026.

/Det sæsonkorrigerede mængdeindeks er værdiindekset divideret med et tilhø-
rende prisindeks (her 2010-priser). Mængdeindekset er derfor regnet i faste priser 
og er et udtryk for den reele udvikling.
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uDviklingen i hanDelsbalancen Over fOr OmverDenen

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 
dagligvarer forventes frem mod 2026 at ligge på stort set samme niveau som i 2013. 

i minimumsscenariet forudsættes det, at kalundborg kommunes andele af handlen 
med dagligvarer, beklædning og øvrige udvalgsvarer vil forblive på det nuværende 
niveau. 

i maksimumscenariet forudsættes det, at dækningsgraden for dagligvarer stiger med 
4 procentpoint svarende til, at der er balance mellem borgernes forbrug i de fysiske 
butikker og butikkernes omsætning. Dækningsgraden for beklædning forudsættes 
også at stige med 4 procentpoint som følge af en udvikling af butiksudbuddet. Den lave 
dækningsgrad for øvrige udvalgsvarer forudsættes at stige med 10 procentpoint – bl.a. 
som følge af, at kalundborg kommune styrker den nuværende position i markedet med 
nye udvalgsvarebutikker.

scenarier fOr arealbehOvet i 2026
med udgangspunkt i de beskrevne forudsætninger er der opstillet to scenarier for det 
fremtidige arealbehov til detailhandel i kalundborg kommune. De to scenarier beskriver 
som nævnt to yderpunkter for arealbehovet i 2026.

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 får flere 
penge til privatforbrug, end de har i dag, 

 › at internethandlen vokser kraftigt og tager større andele fra de fysiske butikker i 2026,
 › at dækningsgraderne forbliver på det nuværende niveau,at indbyggertallet falder med 
ca. 2.100 personer i perioden 2014-2026.

Det svarer til, at omsætningen i 2026 vil kunne ske på et areal, der er ca. 13.000 m2 
mindre end i dag. hvis befolkningsudviklingen er stabil frem mod 2026 vil det svare til, at 
omsætningen i 2026 vil kunne ske på et areal, der er ca. 9.000 m2 mindre end i dag.

minimUm areaLbeHov

Dagligvarer beklæDning øvrige uD-
valgsvarer

DækningsgraD 96 (0) 86 (0) 67 (0)

fOrbrugsvækst 0 % 0 % 0 %

anDel til internethanDel 6 % 16 % 25 %

arealbehOv: -13.000 m2
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maksimUm areaLbeHov

Dagligvarer beklæDning øvrige uD-
valgsvarer

DækningsgraD 100 (+4)  90(+4) 77 (+10)

fOrbrugsvækst 10 % 25 % 12 %

anDel til internethanDel 4 % 12 % 15 %

arealbehOv:  14.000 m2

maksimum arealbehOv
maksimumsscenariet, hvor der er maksimalt behov for areal til detailhandel, kan 
beskrives ved: 
 › at forbruget igen vil vokse og i 2026 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 dækningsgraderne stiger,
 › at indbyggertallet falder med ca. 2.100 personer i perioden 2014-2026.

maksimumsscenariet indebærer, at der vil blive behov for udvidelse af butiksarealet med 
i størrelsesordenen 14.000 m2. hvis befolkningsudviklingen er stabil frem mod 2026 
vil der være behov for ca. 19.000 m2 mere butiksareal end i dag. Det vurderes, at det 
største arealbehov vil være i kalundborg by. for at sikre en lokal forsyning med især 
dagligvarer kan nye lokalcentre også have behov for nyt butiksareal. 

samlet set viser beregningerne af forbrugsvæksten i de to scenarier, at den skønnede 
vækst i forbruget vurderes at blive ganske forskellig. Det skyldes især udviklingen i 
internethandlen, hvor kun ganske små forskelle i forudsætningerne slår stærkt igennem.

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 
omfordeling af butiksarealer, hvor nogle butikker lukker, mens der etableres nyt butiks-
areal 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.
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sWOt-analyse fOr  
DetailhanDlen i  
kalunDbOrg kOmmune
byerne i kalundborg kommune har forskellige udgangspunkter 
for udvikling af detailhandlen. i sommeren 2014 blev der i sam-
arbejde mellem kommunen og handelslivet afholdt en sWOt-
workshop. resultaterne beskriver de interne styrker og svagheder 
samt de eksterne muligheder og trusler for at udvikle et attraktivt 
handelsmiljø i kalundborg, høng og gørlev. 

sWOt-analysen
en sWOt-analyse er anvendt til at beskrive detailhandlens status og udviklingsmulig-
heder. analysen anvendes som udgangspunkt til strategiudvikling i forbindelse med 
planlægning af byernes handelsliv. sWOt-analysen opstiller og prioriterer de eksiste-
rende styrker og svagheder samt trusler, hvis de nuværende tendenser fortsætter. Det 
vigtigste mål med sWOt-analysen er mulighederne for handling.

Den 19. juni 2014 blev der afholdt en workshop med kalundborg kommune og detail-
handlens parter. Workshoppen bestod af et oplæg om indholdet i detailhandelsanalysen 
samt et gruppearbejde i 3 grupper om hhv. kalundborg, høng og gørlev. afslutningsvis 
fremlagde hver gruppe en række forslag til udvikling af bymidten og detailhandlen i 
deres område. fokus var på mulighederne. aftenen var præget af mange ideer og god 
energi. De mange input indgår i sammenfatningen nedenfor. Overordnet set er der en 
række faktorer, der som ”appelsiner i turbanen” betyder gunstigere vilkår for detailhand-
len i kalundborg kommune. Omvendt er der også en række overordnede tendenser, 
der tilsammen udgør en ”brændende platform” for detailhandlens udviklingsmuligheder. 

overorDneDe tenDenser, kaLUnDborg kommUne

“appelsiner i turbanen” “brænDenDe platfOrm”

 › Krisen er ved at være overstået. 
Der er tegn på, at forbruget igen 
stiger en smule. 

 › Mange arbejdspladser. 5.000 
indpendlere hver dag. nOvO, statoil 
mv. tiltrækker mange arbejdspladser.

 › Turisme. kysttogtsturisme, som-
merhuse mv. skaber et godt grundlag 
til butikkernes omsætning.

 › Afstande til nærmeste  
handelsbyer. fra kalundborg er der 
forholdsvist langt til holbæk, slagelse 
og ringsted. 

 › Kvalitet af byrum. smuk bygnings-
arv og gode pladser i kalundborg.

 › God dagligvareforsyning. stort set 
alle byer har egen dagligvareforsy-
ning. 

 › Befolkningstilbagegang. 2.100 færre 
personer i 2026 end i dag. Det svarer til 
et faldende årligt forbrugsgrundlag på ca. 
90-100 mio. kr. 

 › Stigende internethandel. Omsætningen 
i internethandlen stiger med ca. 15 % 
om året. for at overleve bliver fremtidens 
butikker nødt til at tænke e-handel og den 
fysiske butik sammen.

 › Øget konkurrence om kunderne. 
slagelse, holbæk, ringsted mv. konkur-
rerer med kalundborg om særligt udvalgs-
varehandlen.

 › Lukkelovens afskaffelse og  
generationsskifte kan udfordre de mindre 
og selvstændige butikker.

 › Nettoudpendling. Der er ca. 2.300 flere 
udpendlere end indpendlere.
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kalunDbOrg
med kordilgade, byens centrale handelsgade, har kalundborg en attraktiv og stem-
ningsfyldt strøggade. Der er gode forbindelser til gågaden via mindre ”slipper” fra særligt 
den sydlige del af bymidten. kordilgade er detailhandlens største aktiv, og med en unik 
kulturhistorie, gode byrum og de mange turister er der gode muligheder for at videreud-
vikle bymidten som et attraktivt besøgsmål. eksempelvis kan solskinspladsen frem-
hæves som et byrum med særlige kvaliteter. med en beliggenhed midt på kordilgade, 
udsigten til møllebakken, den begrønnede trappe og selve den smukke, sydvendte 
plads med gavlmaleri har pladsen et særligt potentiale for byliv af høj kvalitet.

på den anden side har kalundborg nogle mindre svagheder. med en god bymidteplan-
lægning er det muligt at vende svaghederne til styrker. eksempelvis er forbindelsen 
mellem nytorv og kordilgade mindre god. Det betyder, at de to områder reelt opfattes 
som to separate handelsområder. ved at styrke forbindelserne mellem områderne, 
eksempelvis med skiltning, belægning, aktiviteter i gaderne mv., er det muligt at få et 
samlet og stærkere handelsmijlø. De tomme lokaler er også en af svaghederne, der kan 
vendes positivt. hvis de tomme lokaler kan bringes i anvendelse i form af nye butikker 
eller andre bylivsfunktioner, skaber det liv. Der kan eksempelvis arbejdes aktivt med at 
tiltrække de butikker og funktioner, som ikke i dag findes i kalundborg, eller bruge nogle 
af lokalerne til helt andre formål end butikker.
udvikling af detailhandlen hænger tæt sammen med kundegrundlaget. flere arbejds-
pladser og boliger i bymidten, flere turister eller flere studerende skaber et større lokalt 
kundegrundlag for bymidtens butikker. eksempelvis har 500 borgere et årligt forbrug i 
de fysiske butikker på ca. 20-25 mio. kr., hvoraf langt størstedelen typisk bliver lagt i de 
nærmeste butikker.

sWot-anaLyse, kaLUnDborg

interne fOrhOlD

styrker

 › velfungerende kordilgade med solskinspladsen 
som særlig attraktion

 › smuk bygningsarv i bymidten og højbyen 
 › levende by med gode kvaliteter
 › god trafikbetjening på sydsiden af kordilgade
 › god forbindsel mellem p-områder og 
kordilgade via smøger/slipper

 › mange turister i bymidten
 › god tilgængelighed til møllebakken

svagHeDer

 › tomme butikker
 › tæt og hurtigkørende trafik i bymidten
 › stejlhøj ligger uden for bymidten
 › Den østlige del af kordilgade er svag
 › svag sammenhæng mellem nytorv og kordilgade
 › svag sammenhæng mellem havnen og kordilgade

eksterne fOrhOlD

trUsLer

 › faldende forbrugspotentiale
 › fortsat tomgang i butikslokalerne
 › faldende turisme 
 › udflytning af arbejdspladser
 › butikkernes drift: e-handel, serviceniveau og 
fysisk udtryk.

 › turisterne opdager ikke bymidtens kvaliteter

mULigHeDer

 › boliger i bymidten
 › tiltræk butikker og funktioner til bymidten
 › styrk forbindelserne: kvickly, ”slipperne” og nygade
 › krydstogtsturisterne skal ledes tydeligt fra havnen op til bymidten 
via ny park og velkomstcenter

 › legeplads i bymidten/legemøbler på kordilgade eller sidegade
 › slipperne til bredgade gøres mere attraktive
 › styrk forbindelsen mellem kordilgade og kvickly/nytorv
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høng
med både en aktiv handelsgade og et center i umiddelbar tilknytning til byen har høng 
gode forudsætninger for udvikling af detailhandlen. høng har en velfungerende daglig-
vare- og udvalgsvarehandel, men detailhandlen er delt mellem hovedgaden og høng 
centret. høngs kvaliteter som bosætningsby afspejler sig ved gode uddannelsesinstitu-
tioner, herunder den nye flotte skole og gymnasiet i hovedgaden. gymnasiets centrale 
beliggenhed giver en daglig strøm af unge i bymidten.

høng centret og hovedgaden ligger ca. 700 fra hinanden. Det er for langt til, at der er en 
umiddelbar synergi mellem de to udbudspunkter. med en koncentration af handels- og 
bylivet i den del af hovedgaden, der er tættest på høng centret, er der mulighed for at 
styrke hele høngs detailhandel. som i mange andre byer er høng udfordret med flere 
tomme butikslokaler. flere af de tomme butikslokaler står nu over for omdannelse til 
boliger. andre af de tomme butikker kan eksempelvis udfyldes af foreninger, værksteder 
for kunsthåndværk, indendørs legeplads eller andet. De mange børnefamilier og uddan-
nelsesinstitutioner i høng kan aktivt tage del i funktioner, der fylder de tomme butikslo-
kaler ud. nogle butikslokaler vil sandsynligvis ikke blive udfyldt af nye butikker eller andre 
formål. Derfor er det vigtigere at sørge for et solidt kundegrundlag i byens butikker ved at 
fortsætte med at omdanne nogle af de tomme lokaler til attraktive lejligheder. 

sWot-anaLyse, HØng

interne fOrhOlD

styrker

 › har både en handelsgade og et 
butikscenter

 › har både dagligvare- og udvalgsvare-
handel

 › konvertering af tomme lokaler til boliger
 › høj kvalitet i det fysiske miljø – særligt 
skolen

 › mange unge i skole, gymnasium mv.

svagHeDer

 › manglende sammenhæng mellem 
hovedgaden og centret

 › langstrakt handelsgade
 › tomme butikslokaler
 › tættere på slagelse end kalundborg

eksterne fOrhOlD

trUsLer

 › nettofraflytning
 › fortsat tomgang i butikslokalerne
 › udbuddet bliver for lille
 › yderligere spredning i handelslivet pga. 
flere lukkede butikker

 › butikkernes drift: e-handel, serviceni-
veau og fysisk udtryk.

mULigHeDer

 › koncentration af detailhandlen i den 
ende af hovedgaden, der vender mod 
centret

 › fortsættelse af konverteringen af 
butikslokaler til boliger

 › kunst og kultur kan blandes med detail-
handlen for at skabe liv og dynamik

 › aktiv inddragelse af uddannelsesinstitu-
tioner i detailhandlen
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sWot-anaLyse, gØrLev

interne fOrhOlD

styrker

 › velfungerende dagligvarehandel
 › flot ankomst med lysmesteren/punkt1
 › god ankomstzone i byen

svagHeDer

 › tomme butikker
 › Detailhandlen er spredt mellem 
bymidten og gørlev landevej.

 › manglende overblik over butikkerne
 › skiltning ved landevejen viser ikke 
butiksudbuddet

eksterne fOrhOlD

trUsLer

 › nettofraflytning
 › fortsat tomgang i butikslokalerne
 › udbuddet bliver for lille
 › risiko for at bymidten og området ved 
gørlev landevej bliver konkurrenter

 › yderligere spredning i handelslivet pga. 
flere lukkede butikker

 › butikkernes drift: e-handel, serviceni-
veau og fysisk udtryk.

mULigHeDer

 › boliger i bymidten
 › samarbejde mellem turistforening og 
handels- og erhvervsforening

 › liv i de tomme lokaler
 › nye butikker og funktioner kan etab-
leres koncentreret med byens øvrige 
funktioner.

 › nyt skilt over bymidtens funktioner
 › funktioner på p-pladsen – også efter 
lukketid

gørlev
på trods af gørlevs kun 2.400 indbyggere har byen en velfungerende detailhandel. 
særligt to centrale fysiske ankomstpunkter kan fremhæves: Den nye flotte ankomst 
til byen med lysmesteren og punkt1 samt den centrale ankomstzone i bymidten ved 
butikkerne, banken mv. koncentrationen af butikkerne og de øvrige bylivsfunktioner 
betyder, at afstandene mellem funktionerne er korte, og at kunden kan opleve en stor 
del af butikkerne på samme tur. 

Det er vigtigt for detailhandlen i gørlev, at evt. nye butikker og funktioner koncentreres 
om det eksisterende butiksmiljø. Det er også vigtigt at få liv i de tomme lokaler. som 
tidligere nævnt er der flere muligheder, der kan bringes i spil. for at øge synergien 
mellem turistbranchen, detailhandlen og erhvervslivet kan der eksempelvis etableres et 
tættere samarbejde mellem turistforeningen og handels- og erhvervsforeningen. Det kan 
være en mulighed at investere i et nyt skilt over bymidtens handelsliv. Det eksisterende 
virker slidt, og det er med til at give et mindre positivt indtryk af gørlev som handelsby. 
Det kan også være en mulighed at inddrage den centrale parkeringsplads som et aktivt 
sted – også når butikkerne er lukket. Dele kan eksempelvis omdannes til en basketball-
bane eller lignende, der kan bruges, når der ikke er biler på pladsen.
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svebølle
svebølle ligger kun ca. 10 km fra både kalundborg og Jyderup. byen rummer ca. 1.900 
indbyggere, skole, sportshal mv. Det betyder, at byen har gode potentialer som bosæt-
ningsby. på den anden side kan de korte afstande til det store butiksudbud betyde, at 
særligt udvalgsvarebutikkerne er udfordret. svebølle har egen dagligvareforsyning, men 
har kun meget få butikker. butikkernes fysiske udtryk er slidt, og der kan med fordel 
foretages en renovering af butiksfacaderne. parkeringsarealerne kan også opgraderes, 
så de i højere grad indbyder til ophold. skolen, biblioteket, stadion mv. ligger ca. 700 m 
fra butikkerne. Det er muligt at skabe en bedre forbindelse mellem de to områder med 
visuelle ”trædesten” i form af et sammetænkt fysisk udtryk, med skiltning mv. endelig er 
det muligt at tænke på nye funktioner i svebølle, som skaber byliv. Det kan eksempelvis 
være et nyt forsamlingshus, spisested, mulighed for overnatning mv. 

sWot-anaLyse, svebØLLe

interne fOrhOlD

styrker

 › egen dagligvareforsyning
 › har skole, sportshal og flere fritidsakti-
viteter

 › ligger tæt på Jyderup og kalundborg 
– det giver forudsætninger for en god 
bosætningsby

svagHeDer

 › har kun få butikker
 › slidt udtryk
 › ligger tæt på Jyderup og kalundborg – 
det udfordrer udvalgsvarehandlen

eksterne fOrhOlD

trUsLer

 › nettofraflytning
 › fortsat tomgang i butikslokalerne
 › udbuddet risikerer at blive for smalt
 › yderligere spredning i handelslivet pga. 
flere lukkede butikker

 › butikkernes drift: e-handel, serviceni-
veau og fysisk udtryk.

mULigHeDer

 › parkeringspladsen kan gøres mere 
attraktiv, så den indbyder til ophold

 › bedre sammenhæng mellem butiksom-
rådet og skolen, biblioteket og stadion. 

 › nyt forsamlingshus, spisested, mulig-
hed for overnatning mv.

 › renovering af butiksfacader
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ubby-Jerslev
ubby-Jerslev er stort set vokset sammen med nabobyen, Jerslev. i de senere år er 
byen kommet tættere på kalundborg by, dels fordi kalundborg by er vokset mod øst 
og dels grundet borgernes øgede villighed til at transportere sig over længere afstande.  
Det betyder at ubby-Jerslev i stigende grad fungerer som bosætningsby med kun 12 
km til kalundborg by . butikkerne i ubby-Jerslev er koncentreret omkring torvet, hvor 
super brugsen ligger. i 2010 åbnede fakta også en butik ved torvet. her ligger også 
en benzintank, og området er byens centrale handelsplads. ubby-Jerslev fungerer også 
som centerby for en række omkringliggende mindre landsbyer indenfor kort afstand, 
herunder bjerge, flinterup, li. fuglede , st. fuglede kirkeby, store fuglede stationsby 
m.fl. Den meget koncentrerede bymidte betyder, at kunden kan overskue hele indkøbs-
turen fra den centrale parkeringsplads. yderligere udvikling af parkeringsområdet til et 
opholdsareal med boldbaner, borde/bænke mv. kan styrke detailhandlen yderligere. nye 
funktioner i ubby-Jerslev bør så vidt muligt søges placeret i umiddelbar nærhed til torvet. 

sWot-anaLyse, Ubby-JersLev

interne fOrhOlD

styrker

 › velfungerende dagligvarehandel
 › koncentreret struktur
 › god ankomstzone i byen

svagHeDer

 › stort set ingen udvalgsvarehandel
 › få andre funktioner
 › lavt forbrugsgrundlag

eksterne fOrhOlD

trUsLer

 › nettofraflytning
 › tomgang i butikslokalerne
 › udbuddet bliver for lille
 › spredning i handelslivet
 › butikkernes drift: e-handel, serviceni-
veau og fysisk udtryk.

mULigHeDer

 › boliger i bymidten
 › samarbejde mellem turistforening og 
handels- og erhvervsforening

 › liv i de tomme lokaler
 › nye butikker og funktioner kan etab-
leres koncentreret med byens øvrige 
funktioner.

 › funktioner på p-pladsen – også efter 
lukketid
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vurDering Og uDvikling 
af centerstrukturen

centerstrukturen har stor betydning for udvikling af detailhandlen 
i kommunen. samtidig er gode og tidssvarende butikker med et 
bredt udbud en medvirkende faktor for bosætning. med fremtids-
sikrede centerområder og butikker får byerne de bedste rammer 
for udvikling af handelslivet.

vurderingerne for udviklingen af centerstrukturen i kalundborg kommune er foretaget 
med udgangspunkt i erfaringer og overvejelser om trafikal tilgængelighed, bosætning, 
investoreres præferencer, byliv mv. udgangspunktet er således en kvalitativ og umid-
delbar vurdering af mulighederne for udvikling af særligt dagligvarehandlen i kalundborg 
kommune. Opfølgende analyser om et lokalt forbrugsgrundlag, påvirkninger på 
bymidten, analyser af de planjuridiske forhold mv. vil være nødvendige at gennemføre 
forud for en ændring af centerstrukturen.

kalunDbOrg
kalundborg ligger i den nordvestlige del af sjælland. afstanden fra kalundborg til de 
øvrige store handelsbyer som slagelse og holbæk er hhv. ca. 35 og 45 km. kalundborg 
ligger i den nordvestlige del af kommunen. Det betyder, at mange borgere i kalundborg 
kommune har stort set lige langt til kalundborg som til slagelse eller holbæk. 
kalundborgs detailhandel konkurrerer derfor med de øvrige vest- og midtsjællandske 
byer om forbrugerne i kalundborg kommune. 

i kalundborg by ligger de største boligområder nord og nordvest for byen. De østlige og 
sydlige dele af kalundborg er kendetegnet ved store erhvervsområder med betydelige 
virksomheder som novo nordisk, novozymes, og statoils raffinaderi. midt mellem 
boligområderne og erhvervsområderne ligger bymidten. strukturen betyder, at mange 
borgere kommer igennem eller rundt om bymidten på vej hjem fra arbejde. på den 
anden side skal de fleste indpendlere køre en omvej på vej hjem fra arbejde, hvis de skal 
besøge kalundborgs bymidte. for ansatte med bopæl uden for kalundborg kommune 
kræver det med andre ord et aktivt valg at køre til bymidten. 

/Kalundborg - i forhold til Sjælland. /Bymidten - i forhold til Kalundborg.
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i bymidten er funktionerne struktureret på følgende måde:
 › tilgængelighed og ankomst: ankomsten til kalundborg bymidte sker typisk med 
bil. fra boligområderne i de vestlige og nordlige dele ankommer kunderne først til 
torvet og det øvrige historiske miljø omkring højbyen. ankomsten fra den sydlige 
og østlige del sker typisk via de store indfaldsveje, holbækvej og slagelsevej. herfra 
kan kunderne vælge at køre til bymidten via østre havnegade, elmegade eller sct. 
Jørgensbjerg. tilgængeligheden og parkeringsforholdene virker til at være gode i 
kalundborg. Der er også gode forbindelser med kollektiv trafik. Der er ca. 250 m fra 
banegården og rutebilstationen til gågaden, kordilgade.

 › butiksstrukturen: Detailhandlen i kalundborg bymidte er kendetegnet ved en øst-
vestlig struktur. gågaden ligger i den nordligste del af byen. umiddelbart syd for 
kordilgade ligger de store parkeringsområder. syd og øst for parkeringsområderne 
ligger kalundborgs største butikker som føtex og kvickly. syd for kvickly ligger det 
overdækkede butikstorv, nytorv, der fungerer både som et centralt ankomstpunkt og 
som et handelscenter med både en discountbutik og flere udvalgsvarebutikker.

Detailhandlen i kalundborg er kendetegnet ved tre områder med hver deres styrke.
 › kordilgade er den gennemgående gågade med mindre udvalgsvarebutikker og et 
hyggeligt bymiljø. kordilgade har en overvægt af butikker, der sælger tøj, sko og andre 
varer til krop og sjæl. Området har også flere caféer, restaurationer og sundheds- og 
skønhedstilbud.

 › bredgade og området i den østlige del af bymidten rummer en række af de store 
dagligvarebutikker samt butikkerne ved nytorv med mange daglige kunder.

 › stejlhøj ligger ca. 1 km øst fra bymidten og rummer en række af de store udvalgsvare-
butikker, som ikke umiddelbart kan indpasses i bymidten. 

/Funktioner og struktur - i forhold til bymidten.
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butikkerne og de andre funktioner i og omkring kordilgade er afhængige af et stort 
dagligt kundeflow. Det største kundeflow genereres af store butikker, herunder daglig-
varebutikker som føtex og kvickly men også af udvalgsvarebutikker som h&m. føtex 
ligger ca. 150 m syd for kordilgade. parkeringspladsen og indgangspartiet er vendt mod 
øst. Den korte afstand betyder, samt de gode og direkte fodgængerforbindelser betyder, 
at det er nemt at handle både i føtex og i kordilgade på samme tur. gangafstanden fra 
kvicklys indgang til kordilgade er ca. 300 m. afstanden er for stor til, at der skabes en 
betydelig synergi mellem kvickly og kordilgade. kvicklys hovedindgang vender desuden 
væk fra bymidten og kordilgade. Der kan arbejdes på at skabe en bedre forbindelse 
mellem kvickly og til kordilgade. Det vil betyde, at afstanden mellem de to områder bliver 
reduceret til ca. 150 m. en anden mulighed kan være at fredeliggøre nygade for trafik 
samtidig med at skabe en god overgang i krydset, nygade og bredgade, der kan styrke 
sammenhængen mellem kordilgade og nytorv. 

kordilgade vil også have stor gavn af en eller flere nye ankerfunktioner nær gågaden. 
Det er umiddelbart vanskeligt at etablere nye ankerfunktioner i den vestlige del af byen, 
der er kendetegnet ved det historiske bymiljø. i stedet kan det anbefales at gennemgå 
andre mulige grunde, hvor bymidten kan koncentreres med ankerfunktioner. en eller flere 
attraktive funktioner her vil betyde et større kundeflow til butikkerne i kordilgade og den 
øvrige bymidte. en omdannelse af ejendomme i bymidten kræver en konstruktiv dialog 
mellem kalundborg kommune og eventuelle grundejere om en udvikling, der kan gavne 
både ejeren, investorerne og i sidste ende handelslivet. 

udvikling i bredgade og den østlige del af bymidten kan fokuseres på at fastholde og 
udvikle de eksisterende dagligvarebutikker. eventuelle ønsker om udvidelse, mindre æn-
dringer mv. kan så vidt muligt imødekommes. utidssvarende butikker og et butikslejemål, 
hvor lejeperioden er ved at udløbe, kan føre til, at dagligvarebutikkerne vælger at fraflytte 
lejemålet. erfaringsmæssigt er det vanskeligt at genudleje tomme lokaler, der tidligere 
har huset en stor dagligvarebutik. som nævnt er gode dagligvarebutikker afgørende for 
bosætningskvaliteten. kunderne foretrækker i dag store dagligvarebutikker på mindst 
1.000 m2 med fuldt sortiment frem for mindre og utidssvarende butikker. hvis ikke 
dagligvarebutikkerne udvides vil kunderne sandsynligvis vælge at handle andre steder. 
effekten af eventuelle udvidelser vil være begrænset, da der i højere grad vil være tale om 
udvidelser af eksisterende butikker frem for etablering af nye kæder i kalundborg. 

generelt anbefales det at fastholde bymidteafgrænsningen i kalundborg, men hvis der 
opstår konkrete behov kan bymidten udvides yderligere. Der er ikke dagligvarebutikker 
ved stejlhøj. hvis der etableres dagligvarebutikker her vurderes det at få betydelige 
konsekvenser for de eksisterende dagligvarebutikker i bymidten. Der er umiddelbart ikke 
et lokalt forbrugsgrundlag til nye dagligvarebutikker ved stejlhøj. se også boksen med 
eksempler på næste side.

udover butikkerne i kordilgade, bredgade og stejlhøj er der få mindre butikker i den 
nordvestlige del af kalundborg. Det vurderes, at der er grundlag for en udvikling med 

prOJektsalg til Detail-investOr

en strategi for udvikling af detailhandlen i kalundborg er koncentration af detail-
handlen. Det kan gøres ved at skabe nye ankerfunktioner i relation til kordilgade. 
umiddelbart kan der peges på to mulige grunde, der i dag rummer to banker. nogle 
centrale overvejelser er:

 › hvilke ejendomme kan bringes i spil?
 › hvilke centrale udfordringer er der ved projektet?
 › hvordan kan grunden klargøres til en mulig investor?
 › hvilke krav til udformning og arkitektur skal være på butikskædens præmisser?
 › hvilke krav skal være på kommunens præmisser?
 › hvordan kan et muligt projekt skrues sammen?
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/Placering af muligt nyt lokalcenter eller et område til en enkeltstående butik langs Røsnæsvej.

en eller flere dagligvarebutikker i boligområderne nordvest for bymidten. Omsætningen 
i en gennemsnitlig discountbutik på ca. 1.000 m2 svarer til det årlige dagligvareforbrug 
fra ca. 1.500 indbyggere i kalundborg. Den eneste store dagligvarebutik nordvest for 
bymidten er Dagli’ brugsen i raklev. for at styrke den lokale dagligvareforsyning, og 
dermed bosætningskvaliteterne, kan det overvejes at udpege et lokalcenter eller et om-
råde til en enkeltstående butik til områdets lokalforsyning langs røsnæsvej. for at øge 
tilgængeligheden kan butikken placeres ved et at de central kryds langs røsnæsvej. 
yderligere analyser af forbrugsgrundlaget, effekterne på de eksisterende butikker mv. 
kan undersøges yderligere. 

generelle erfaringer veD en Decentralisering af DagligvarehanDlen
erfaringsmæssigt omsætter en 1.000 m2 dagligvarebutik for i størrelsesordenen 30-40 
mio. kr. pr. år i en by af kalundborgs størrelse og beliggenhed. Det svarer til det samlede 
forbrug fra ca. 1.500 borgere i kalundborg kommune. hvis butikken omsætter for mere 
end det lokale forbrug, vil butikken række ud over det lokale opland og være i konkur-
rence med de øvrige butikker.

Dagligvarer handles typisk lokalt. Det betyder, at konsekvenserne ved decentralisering 
er størst for de nærmeste dagligvarebutikker. kalundborg har en stor koncentration af 
varehuse, supermarkeder, discountbutikker mv. samlet set omsætter dagligvarebutik-
kerne i kalundborg bymidte for i størrelsesordenen 430 mio. kr. pr. år. Der skal således 
en betydelig omfordeling til for at skabe ubalance i dagligvarestrukturen i kalundborg. 

hvis en af de centrale dagligvarebutikker alligevel lukker i kalundborg som følge af en 
decentralisering af dagligvarehandlen vil det få betydninger for de øvrige funktioner i 
bymidten. cOWis kundeundersøgelser i andre kommuner har vist, at kunderne kombi-
nerer køb af både dagligvarer og udvalgsvarer i 10-20 % af turene til bymidten. med ca. 
500 daglige kunder i en typisk discountbutik svarer det til, at en discountbutik generere 
ca. 50-100 daglige kunder i de nærmeste udvalgsvarebutikker. hvis det antages, at et 
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gennemsnitligt køb pr. kunde i en udvalgsvarebutik er ca. 200 kr. svarer det til, at en 
discountbutik generere omsætning for i størrelsesordenen 3-6 mio. kr. pr. år i udvalgs-
varebutikkerne. groft sagt holder en discountbutik i bymidten således liv i 1-2 små 
udvalgsvarebutikker. Det reelle tab for udvalgsvarebutikkerne må også indebære, at der 
ganges en risikofaktor på. risikofaktoren udtrykker sandsynligheden for, at varerne vil 
blive købt i en anden by eller på nettet. 

uanset en mulig placeringen langs røsnæsvej eller esbern snaresvej vil en ny dis-
countbutik få store konsekvenser for den eksisterende butik i raklev. konsekvenserne 
afhænger særligt af trafikale forhold, den faktiske placering og det lokale opland. på 
den anden side kan en dagligvarebutik nærmere bymidten få konsekvenser for de 
eksisterende dagligvarebutikker i kalundborg. spørgsmålet om de konkrete effekter vil 
skulle vurderes nærmere ved en analyse af den aktuelle discountbutik, kortlægning af 
den eksisterende omsætning, køretider på vejnettet, adgangen for boligområder mv. en 
dagligvarebutik ved røsnæsvej vurderes ikke umiddelbart at få betydelige konsekvenser 
for udvalgsvarehandlen, men det kommer meget an på det enkelte butiksprojekt.

høng
bymidteafgrænsningen i høng er relativt udstrakt med høng centret i den sydlige del 
og hovedgaden mod nord. butikkerne i høng centret tæller tre store dagligvarebutikker 
foruden en række kædebutikker og specialbutikker. Det vurderes, at de mest attraktive 
beliggenheder i høng er ved centret. Detailhandlen på hovedgaden er begrænset til få 
butikker og andre funktioner, der hovedsageligt ligger i den nordlige del ved euro spar.

for at styrke detailhandlen i høng anbefales det at styrke koncentrationen. en tæt 
blanding af dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker og øvrige funktioner kan give en 
positiv synergieffekt. erfaringsmæssigt vil flere butikker på samme sted øge områdets 
attraktivitet – og dermed er der grundlag for mere omsætning i butikkerne. Derfor 
anbefales det at styrke koncentrationen af detailhandlen omkring høng centret. Det kan 
undersøges, om høng centret på sigt kan udvides. 

Det er muligt, at nogle af lokalerne langs hovedgaden kan anvendes til andre formål 
end butikker, eller til nye butiksiværksættere. Der kan arbejdes med at tiltrække nye 
funktioner ved at holde huslejen på et lavt niveau. spredning af handelslivet til områder 
uden for bymidten vil betyde, at kundestrømmene bliver mindre koncentrerede, og at 
synergien mellem dagligvare- og udvalgsvarebutikker mindskes. 

som et led i koncentrationen anbefales det at fastholde bymidteafgrænsningen i høng. 
nye og større butikker vil naturligt søge efter en placering i høng centret. hovedgaden 
kan fastholdes som mulighed til eventuelle mindre, lokale og nye butikker, der ikke kan 
betale huslejen i høng centret. Det anbefales også, at der ikke udlægges enkeltstående 
butikker til lokalområdets forsyning. butikker i udkanten af høng vurderes i høj grad at 
blive direkte konkurrenter til butikkerne i høngs bymidte. 

2 eksempler pÅ effketer veD nye Dagligvarebutikker uDen fOr bymiDten

en discountbutik i den vestlige del af kalundborg ved røsnæsvej vurderes umiddel-
bart at have et eget lokalt forbrugsgrundlag. med en årlig omsætning på i stør-
relsesordenen 30-40 mio. kr. og en synlig og central placering vurderes en ny butik at 
få afgørende konsekvenser for den mindre dagligvarebutik på gl. nyrupvej i raklev. 
Omsætningen i den nye butik vurderes dels at blive hentet fra butikken i raklev, og 
dels fra de nærmeste dagligvarebutikker i bymidten. 

en discountbutik ved stejlhøj med en årlig omsætning på ca. 30-40 mio. kr. pr. 
år vurderes at hente i størrelsesordenen 70-80 % eller ca. 20-30 mio. kr. pr. år fra 
butikker i kalundborg – særligt discountbutikkerne i den østlige ende. butikken vil 
typisk henvende sig til kunder, der er på vej hjem fra arbejde. De resterende 20-30 % 
eller ca. 10 mio. kr. vurderes at blive hentet fra butikker i de øvrige dele af kalundborg 
kommune. 
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/Bymidteafgrænsning i Ubby-Jerslev.

/Bymidteafgrænsning i Gørlev.

/Bymidteafgrænsning i Høng.
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gørlev, ubby-Jerslev, havnsø Og svebølle
bymidteafgrænsningen i gørlev, ubby-Jerslev og svebølle har en god og koncentreret 
udstrækning. inden for de eksisterende afgrænsninger er der er plads til yderligere udvik-
ling. eventuelle udvidelser bør kun ske, hvis nye konkrete butiksprojekter rækker ud over 
den eksisterende afgrænsning, men stadig har en sammenhæng til det eksisterende 
butiksmiljø. for at styrke detailhandlen anbefales det at fastholde bymidteafgrænsninger-
ne og at undgå al udbygning med særligt dagligvarer i udkanten af byen. spredning af 
dagligvarehandlen kan betyde, at bymidterne vil blive udfordret og at butikkerne risikerer 
at lukke. lukning af butikker i bymidten vil reducere bosætningskvaliteterne i byerne. 

reersø Og turistOmrÅDer
reersø og de fleste andre turistområder i kalundborg er ikke forsynet med en større 
dagligvarebutik. Det kan være vanskeligt at drive en større dagligbutik på en rentabel 
måde i områder, der overvejende er baseret på sommerhusgæster og andre turister. 
Desuden antages det, at mange sommerhusgæster køber stort ind på vej på ferie 
eller i løbet af ferien. Det kræver butikker med fuldt sortiment og med gode forhold for 
kundevogne. De store sæsonudsving og fraværet af daglige kunder i vinterhalvåret 
betyder, at der skal mange sommerhusgæster til at holde liv i en dagligvarebutik. 

Opgørelser fra visit Danmark viser, at en turist bruger i størrelsesordenen 175 kr. pr. dag 
i butikkerne. Det svarer i store træk til forbruget fra fastboende. hvis der regnes med, 
at sommerhusene er beboet i sammenlagt 4 måneder om året svarer 4-5.000 sommer-
husgæsters forbrug til omsætningen i en gennemsnitlig dagligvarebutik på 1.000 m2. 
så store sommerhusområder findes ikke i kalundborg kommune. som udgangspunkt 
anbefales det derfor at fastholde detailhandlen i sommerhusområderne med mindre 
campingbutikker og andre sæsonorienteret butikker. hvis der er aktører, der gerne vil 
etablere en butik i sommerhusområderne, er der muligheder for at etablere fritliggende 
butikker i henhold til planlovens bestemmelser om detailhandel. en dagligvarebutik vil 
styrke handelslivet og øge attraktionen i turistbyerne. 

snertinge
mange danske byer er udfordret med lukning af den sidste dagligvarebutik. i snertinge 
er der kun få butikker tilbage, herunder få dagligvarebutikker ved kalundborgvej. 
butikkerne har allerede i dag svære betingelser med små og utidssvarende lokaler, 
konkurrencen med discountbutikkerne mv. for at imødekomme udviklingen med 
eventuelle butikslukninger kunne det overvejes at etablere et lokalcenter eller en bymidte 

/Bymidteafgrænsning i Svebølle.

/Bymidteafgrænsning i Havnsø.
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ved rundkørslen ved kalundborgvej. Det kan måske tiltrække en ny dagligvarebutik eller 
understøtte udvikling af de eksisterende butikker. Der bor ca. 1.000 personer i snertinge 
og ca. 400 personer i føllenslev, der ligger ca. 1-2 km nordvest for snertinge. rundt om 
snertinge ligger desuden flere mindre landsbyer som hjembæk, krohuse, skippinge og 
skelbæk. 

Der er ikke udlagt en bymidte i snertinge, og de vigtigste butikker er netop daglig-
varebutikkerne. et lokalcenter eller en bymidte som vist på kortet vil sende et signal 
til potentielle investorer om, at kalundborg kommune prioriterer dagligvarehandel i 
snertinge. et lokalcenter med en god placering, den rette fysiske udformning, god 
tilgængelighed og med få grundejere  kan være faktorer for at tiltrække investeringer i 
detailhandlen i snertinge. 

en anden mulighed kan være, at de eksisterende butikker går sammen om at udvikle 
området til et moderne og tidssvarende område med en ny og større butik med tilhø-
rende tankanlæg. et andet scenario kan være, at en konkurrerende kæde køber matrik-
lerne med tilhørende bygninger. kæden vil typisk nedrive de eksisterende bygninger for 
at  etablere en ny discountbutik, der passer i kædens koncept for indretning, udseende 
mv. Der er flere eksempler på, at kæderne også etablere tilhørende tankanlæg og andre 
funktioner som apotek, take-away mv. en sådan udvikling kan gavne bosætningen i 
snertinge og imødekomme en eventuel butiksdød. 



DetailhanDelsanalyse
KalunDborg Kommune

50 

anbefalinger
Detailhandlen i kalundborg kommune har potentiale til at udvikles 
i en retning, der får endnu flere kunder til at handle i byerne inden 
for kommunegrænsen. Det kræver både en aktiv fysisk plan-
lægning, samarbejde med detailhandlens parter og planlægning 
ud fra kundens behov og ønsker. anbefalingerne er opdelt til 
kalundborg kommune og handelstandsforeningerne. 

anbefalinger til kalunDbOrg kOmmune 
1. tilgængeligheD til butiksmilJøet
kunderne bliver mere mobile og er i højere grad villige til at køre efter det rigtige udbud. 
Derfor vil kunderne fremover også fokusere endnu mere på parkeringsfaciliteterne og 
adgangen til butikkerne. 
 › i de mindre centerbyer anbefales det at etablere og udvikle parkeringen meget centralt 
i byen. Der bør være korte afstande fra parkeringspladsen til bymiljøet. byens butikker 
og øvrige byliv skal vise sig med det samme, når kunden ankommer. Det er også 
vigtigt, at kunden er sikker på, at der er en fri p-plads, og at skiltningen til p-pladserne 
er god og tydelig.

 › i kalundborg anbefales det især at styrke forbindelserne fra de centrale parkerings-
pladser til kordilgade. Det kan eksempelvis gøres med bedre skiltning, mere åbne og 
lysere forbindelser eller ved at åbne butikker og andre funktioners facader op mod 
”slipperne”. 

 › Det anbefales at undersøge mulighederne for at etablere en mere østlig fodgænger-
forbindelse fra parkeringspladserne til kordilgade. målet er at styrke fodgængerflowet i 
den østlige del af gaden.

2. kOncentrér DetailhanDlen centralt i byen
samling af bylivsfunktionerne centralt i byen giver visuel og fysisk sammenhæng til 
glæde for kunderne og butikkerne. 
 › i høng anbefales det, at nye og evt. eksisterende funktioner samles i og omkring 
den del af hovedgaden, der er tættest på høng centret. i gørlev og ubby-Jerslev er 
der en god koncentration, som det anbefales at fortsætte med at udvikle. i svebølle 
anbefales det at flytte funktionerne helt tæt sammen, så der opnås den størst mulige 
koncentration. 

 › i kalundborg anbefales det også at koncentrere detailhandlen. Det kan gøres ved at 
flytte funktionerne mere centralt sammen. Det er vigtigt at udvikle bymidten indefra og 
ud. store butikker, der ikke kan indpasses i bymidten kan placeres uden for bymidten.

3. rOllefOrDeling mellem steJlhøJ Og kalunDbOrg bymiDte
en klar rollefordeling mellem områderne sikre divsersiteten i butiksudbuddet og imø-
dekommer unødig konkurrence. ved stejlhøj kan der eksempelvis være butikker med 
særligt pladskrævende varegrupper, der ikke umiddelbart kan indpasses i bymidten. alle 
andre butikker og funktioner kan søges indpasset i bymidten. Dagligvarehandel genere-
rer også kunder i udvalgsvarebutikkerne og de øvrig byfunktioner. Derfor anbefales det 
at undgå at placere en ny dagligvarebutik ved stejlhøj. synergien mellem bymidten og 
stejlhøj kan øges ved bedre skiltning, fælles markedsføring, samarbejde, fælles åbnings-
tider mv. 

4. uDvikling af bOliger i bymiDten 
boliger i bymidten er med til at understøtte efterspørgslen i butikkerne. 
 › Det bør afdækkes, hvilken (udækket) efterspørgsel der er på boliger i bymidten. Det 
kan f.eks. gøres ved kontakt til ejendomsmæglere, større virksomheder i kommunen, 
ældresagens lokalafdeling mv. behovet for boligudbygning kan underbygges med 
kommunens befolkningsprognose. 

 › mulige investorer kan med fordel identificeres. investorer kan både være private grund-
ejere i bymidten, almene boligselskaber eller byggefællesskaber, hvor kommende 
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beboere i fællesskab køber en grund og med relevant bistand får tegnet den kom-
mende beboelsesejendom. simple investeringsbudgetter kan vise, hvilke boliger der 
kan udvikles på markedsvilkår og af hvilke aktører.

5. uDvikling af publikumsfunktiOner
for at tiltrække kalundborg-borgerne og de, der arbejder i kalundborg, til butikkerne 
bør der være et varieret udbud af publikumsfunktioner. Der kan f.eks. arbejdes med at 
skabe koncentrerede cafémiljøer, legepladser i byen eller andet. Offentlige publikums-
funktioner kan også udgøre en attraktionsværdi, og med et kundeflow til og fra området 
skaber de også muligheder for detailhandlen. 
 › Det anbefales at undersøge mulighederne for at etablere offentlige publikumsfunk-
tioner som kulturhus, turistinformation, bibliotek, sundhedscenter mv. centralt i i 
kalundborg. flere af de eksisterende funktioner kan evt. slås sammen til et nyt center.

 › i de mindre centerbyer anbefales det at undersøge mulighederne for at etablere 
mindre publikumsfunktioner i enten offentligt eller privat regi. Det kan være biograf, 
hotel, spisested mv.

6. muligheDer fOr stOre enheDer i bymiDterne
store butikker skaber et stort kundeflow. kæderne kræver forholdsvis store butiksloka-
ler, gode adgangsforhold for bilister og gode parkeringsområder. 
 › Der bør undersøges, hvilke muligheder der er for at indpasse evt. nye store butikker i 
bymidterne, særligt kalundborg bymidte.

 › Det anbefales at indgå i en dialog med butikskæderne om mulighederne for store 
butikker i bymidten. Det er vigtigt at være opmærksom på at placere evt. nye store 
butikker i sammenhæng med den eksisterende butiksstruktur.  

7. planlæg fOr aktive bymiDter
bymidten er mere end butikker. i mindre byer er aktive pladser på centrale steder med 
til at skabe bylivet. i større byer som kalundborg er restaurationer, sundhedstilbud mv. 
også med til at skabe liv og attraktion.
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 › i høng, gørlev, svebølle og ubby-Jerslev anbefales det at arbejde aktivt med at skabe 
liv på centrale steder i byen. byens ankomstpladser bør have flere formål og kan 
eksempelvis udvides med legeplads, boldbaner, petanque-baner, opholdsarealer med 
bænke mv. Det er vigtigt at tænke aktiviteterne sammen med butikkerne og parke-
ringspladserne, så der skabes et synligt byliv centralt i byen.

 › i kalundborg kan der også arbejdes med at skabe en mere aktiv bymidte. eksempelvis 
har solskinspladsen en unik herlighedsværdi, der kan bringes i spil ved at udvikle gode 
opholdsrum for børn, unge og ældre. et andet eksempel er fleksible løsninger med 
overdækning. Der kan eksempelvis indrettes en plads til mindre koncerter, udeserve-
ring mv. om sommeren og parkering om vinteren.

8. turister i kalunDbOrg
turisterne bidrager både med omsætning og byliv i kalundborg. bortset fra de mindre 
lokale dagligvarebutikker nær sommerhusområderne, vurderes turismens betydning 
for de øvrige byer at være begrænset. Det anbefales især, at turisterne ledes bedre fra 
havnen og op til bymidten. 
 › nogle af de fysiske tiltag, der kan arbejdes med. er etablering og opgradering af 
byrum, at naturen indarbejdes i områderne mellem havnen og bymidten og at der 
arbejdes med at gøre facaderne indbydende og interessante mv. 

 › nogle af de mere organisatoriske tiltag er at udvikle fortællingen om kalundborg. Det 
kan være ved historiske skilte, at bruge belysningen aktivt eller at øge samarbejdet 
mellem krydstogtrederierne og bymidten. 

anbefalinger til hanDelstanDsfOreningerne 
1. samarbeJDe mellem DetailhanDlens parter
et godt samarbejde mellem kommunen, handelstandsforeningerne, investorerne og 
kunderne er nødvendigt for at skabe de bedste rammer for detailhandlen. 
 › i de mindre centerbyer anbefales det at indgå i en konstruktiv dialog om detailhandlens 
behov og potentialer. Det er afgørende, at de handelsdrivende også selv yder en 
indsats, som kommunen kan støtte op omkring. Det kan eksempelvis være afholdelse 
af lokale madmarkeder eller andre events, markedsføring af byens potentialer i forhold 
til nye tilflyttere eller alternative anvendelser af de tomme butikslokaler. 

 › i kalundborg er det også vigtigt med aktiviteter i byen, herunder større og mindre 
events. Der kan også etableres en aktiv dialog med butiksejerne og andre investorer 
om eksempelvis mulige renoverings- eller omdannelsesprojekter, potentialerne ved at 
udleje butikslokaler til andre formål og lejeniveauet i det hele taget. 

2. styrk serviceniveauet
serviceniveauet bliver et endnu vigtigere konkurrenceparameter, hvis de fysiske butikker 
skal konkurrere med den stigende internethandel og de andre stærke handelsbyer. 
undersøgelser viser, at forbrugerne er villige til at køre langt efter de bedste butikker 
med det højeste serviceniveau. uddannelse af butiksdrivende, attraktiv indretning af 
lokalerne og fokus på sanseoplevelserne er nogle af tiltag, som handelstandsforenin-
gerne kan bidrage med.

3. fælles ÅbningstiDer
handelstandsforeningerne kan sørge for at sikre ens åbningstider i alle butikkerne. på 
den måde ved kunderne, hvornår hele bymidten har åben. Det er vigtigt at have åbent 
når kunderne har fri. Det kan overvejes, om åbningstiderne kan udvides i tidsrum, hvor 
kunderne har fri.

4. fasthOlD Og styrk Det gODe DagligvareuDbuD i alle byerne
stort set alle byerne i kalundborg kommune har stadig egen dagligvareforsyning. Det er 
vigtigt for lokalsamfundet at fastholde den daglige forsyning. når den sidste butik lukker 
i en by har det store konsekvenser for både bylivet, den lokale dagligvareforsyning, 
boligpriserne og attraktiviteten som bosætningsby. for at de lokale købmænd kan 
overleve er der behov for lokal opbakning. Der er også behov for at støtte op om de 
store dagligvarebutikker, der har en stor betydning for de øvrige butikker.
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 › Der kan med fordel etableres samarbejde mellem de lokale købmænd og lokale 
producenter. Det er vigtigt at få fortalt de gode historier. Det anbefales at understøtte 
samarbejde mellem mindre dagligvarebutikker som bager, slagter, blomsterbutik mv. i 
de mindre byer. butikkerne er afhængige af hinanden og er ikke konkurrenter. 

 › De store dagligvarebutikker genererer et stort fodgængerflow til glæde for de omkring-
liggende udvalgsvarebutikker. Det er vigtigt at støtte op om de store dagligvarebutik-
ker, eksempelvis med gode p-forhold og liv omkring butikkerne i form af aktive byrum 
og pladser mv. en vedvarende dialog er afgørende.

 › Det anbefales generelt at understøtte de eksisterende dagligvarebutikker, så de får 
de bedst mulige rammer. Der kan arbejdes med at udvikle dagligvarebutikkerne med 
udvidelser, nye placeringer mv. Det vigtigste er at undgå en udflytning af dagligvarebu-
tikker til andre kommuner. Der kan også arbejdes med at tiltrække nye dagligvarebu-
tikker. 

5. fÅ flere butikker meD en høJ attraktiOn 
kunderne er villige til at køre efter de bedste butikker. Derfor anbefales det både at 
øge attraktiviteten af de eksisterende butikker og at tiltrække nye og attraktive butikker. 
Det er særligt vigtigt for kalundborg, der er i konkurrence med andre større byer som 
holbæk, slagelse og ringsted.
 › attraktive butikker kan tiltrækkes ved at skabe de bedste lokaler med den rette stør-
relse og attraktive og spændende facader. Det anbefales at gå i dialog med en række 
af de kædebutikker, der mangler i kalundborg i dag.

 › De eksisterende butikker kan også højne deres egen kvalitet. simple tiltag som kruk-
ker, rene facader, indbydende udearealer, et højt serviceniveau mv. er med til at skabe 
attraktive butikker uden de store omkostninger til fysisk omdannelse.

6. samarbeJDe meD tursimefOreninger, kryDstOgtselskaber mv.
handelstandsforeningerne kan samarbejde med turistforeningerne og krydstogtsel-
skaberne om særlige events, rabatter, bykort eller andet der skaber synergi mellem 
turismen og handelslivet. nogle af de mere organisatoriske tiltag er at udvikle fortællin-
gen om kalundborg. Det kan være ved historiske skilte, at bruge belysningen aktivt eller 
at øge samarbejdet mellem krydstogtrederierne og bymidten. 
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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



branchefOrtegnelse


