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1 Indledning og baggrund 
NIRAS A/S har for Holbæk Kommune udført en analyse af detailhandlen i og omkring 

Holbæk by og Holbæk Kommune. 

1.1 Baggrunden og formålet med analysen 
Analysen har til formål at belyse konsekvenserne af en forsat udvikling af 

detailhandlen i Holbæk by, med et, juridisk set, nyudlæg af et aflastningscenter 

omkring Holbæk Megacenter, der dog i praksis allerede eksisterer i overensstemmelse 

med mulighederne i det gældende plangrundlag fra kommuneplan 2013. 

Baggrunden for dette formål er at planloven pr. 15. juni 2017 blev ændret, således at 

der nu er mulighed for at udlægge arealer til aflastningscentre. Holbæk Kommune 

ønsker at anvende denne hjemmel til at udlægge det eksisterende detailhandels-

område Holbæk Megacenter som et aflastningscenter i overensstemmelse med den 

faktisk anvendelse af området. Da kommuneplanen er offentliggjort primo november 

2017, har Holbæk Kommune valgt at revidere detailhandelsanalysen fra nov. 2017 på 

baggrund af vejledningen om detailhandelsplanlægning. Denne analyse forholder sig 

derfor til en række af de redegørelseskrav og den metode som vejledningen hhv. 

indeholder og beskriver.  

1.2 Afgrænsning af områder 
Det fremgår af kapitel 3, at oplandene for de forskellige varegrupper ikke er ens, 

således at varegruppen møbler f.eks. har et samlet opland i nordvestsjælland og at 

varegruppen dagligvare har meget lokale oplande som kun omfatter de enkelte byer 

eller bydele evt. med et lille landområde.  

For at lette forståelse fokuserer analysen derfor på tre simplificerede områder: 

1. Holbæk by 

2. Holbæk Kommune 

3. det øvrige opland i Vestsjælland 

Analysens data er indhentet fra de detailhandelsanalyser som alle 7 kommuner på 

Vestsjælland har fået gennemført og offentliggjort de senest år. De er ikke 

gennemført på samme tidspunkt, derfor er omsætningstal fremskrevet til 2017 vha. 

Danmarks Statistiks forbrugerprisindex. 
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2 Detailhandlen i Holbæk Kommune 

2.1 Centrene i Holbæk Kommune 
Planloven fastsætter, at kommuneplanen skal redegøre for centerstrukturen. Desuden 

skal der i kommuneplanens redegørelse beskrives, hvilke muligheder der er for 

udvidelse af bymidter og aflastningscentre, i det omfang kommunen ønsker at udvide 

afgrænsningen af disse, eller evt. udlægge et nyt område. 

Butiksstrukturen i Holbæk Kommune er helt domineret af Holbæk by, hvor der er to 

primære koncentrationer af butikker. Det er Holbæk Bymidte og Holbæk Megacenter. 

Derudover består detailhandelsstrukturen i Holbæk Kommune af bymidterne Jyderup 

og Tølløse, samt i Mørkøv, Regstrup og Svinninge. Denne overordnede struktur 

suppleres af de øvrige detailhandelscentre i et finmasket system. Holbæk Kommune 

har desuden udlagt et område til særligt pladskrævende butikker ved Højvang i  

Holbæk Øst.  

For dagligvarer er der en udpræget lokal struktur båret af discountbutikker og mindre 

supermarkeder. Derimod er udvalgsvarer i høj grad placeret i bymidterne i Holbæk, 

Jyderup og Tølløse, samt i Holbæk Mega Center.  

2.1.1 Holbæk Bymidte 

Holbæk Bymidte omfatter den historiske bymidte med Ahlgade, Smedelundsgade, 

Labæk og Nygade samt Slotscenteret. Holbæk Bymidte er velfungerende med en 

blanding af funktioner, der støtter oplevelsen af bymidten som et attraktivt 

byområde. Bymidten huser en lang række kædebutikker som f.eks. H&M, Bahne og 

Stof 2000, der alle er indikatorer på, at der er en relativ stor omsætning i bymidten. 

Bymidten har også byrum med mulighed for ophold eller særlige arrangementer. 

Holbæk Bymidte kan udvides med næsten 16.400 m2 jf. Kommuneplan 2017. 

2.1.2 Holbæk Megacenter  

Holbæk Megacenter ligger i den sydvestlige udkant af Holbæk by ca. 10 min. i bil eller 

bus fra Holbæk st. Området afgrænses mod sydøst af Stenhusvej, som kobler 

området på Kalundborgvej, en indfaldsvej til Holbæk by. Mod sydvest ligger området 

op ad Omfartsvejen, som forbinder detailhandelsområdet med Holbækmotorvejen. 

Megacenterets nabo er i nordvest, nord og sydvest parcelhuse, hvorimod området 

mod syd og sydøst primært er omkranset af marker. 

 

Figur 1. Afgrænsningen af 

aflastningscenter Holbæk 

Mega center jf. Kommuneplan 

2017 
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Holbæk Mega center er udlagt som aflastningscenter efter planloven på et tidspunkt, 

hvor det var muligt at planlægge for aflastningscentre. Denne status er siden ændret, 

fordi loven blev ændret. Formålet med centeret var netop sikre at etablering af nye 

typer detailhandel kunne ske uden at skade bymidten gennem etablering af 

infrastruktur og nybyggeri.  

Holbæk Mega center omfatter, udover det oprindelige mega center, også Holbæk 

Mega center 2-3 syd for Omfartsvejen og Bilbyen nord for Holbæk Mega center. Mega 

Center 3 er alene udlagt i planlægningen, men ikke etableret. Området består af 

vejene; Bilbyen, Frejasvej, Njordsvej, Stenhusvej og Søtrupsvej. Området bliver med 

kommuneplan 2017 udlagt til aflastningscenter jf. de nye regler i Planloven. Holbæk 

Mega center har en reserve i detailhandelsrammen, og butiksarealet kan udvides med 

næsten 30.000 m2. 

Holbæk Mega center består af 43 butikker, der ligger som fritstående volumener med 

1-3 butikker i hver bygning. Butikkerne spænder fra byggemarkeder, bolig og interiør 

butikker til plantecenter, bilfirma, elektronikbutikker og kæder med babytøj. Området 

indeholder således allerede i dag udvalgsvarebutikker og pladskrævende 

udvalgsvarebutikker.  

Holbæk Mega Center er et relativt stort centerområde af den type som kaldes 

boksbutikker med reference til hal-arkitekturen. Det er ikke et eksternt center med 

indendørs gader og et stor udvalg af specialbutikker. Det betyder, at centerområdet 

er interessant for en særlig gruppe af butikskoncepter, og Holbæk Mega center 

indeholder allerede i dag en betydelig andel af disse butikskoncepter.  

Følgende butikskoncepter kunne dog være eksempler på fremtidige nye butikker i 

mega centeret: 

• Power  • Senge Komp. • Euromaster • Bygma • Sejr dyner 
• Hööks  • Flügger farver • Petworld • Kære børn • Botex  
• Ikea • Ilva • Plantorama   

Disse koncepter repræsenterer, på nær Hööks, butikstyper, der allerede findes i 

Holbæk Mega center, så en udvidelse vil alene sikre et større udbud og øget 

konkurrence i Holbæk Mega center.  

Det er muligt at ankomme gående til Mega centret fra de omkringliggende 

parcelhusområder, på cykel ad cykelstierne langs Stenhusvej, i bil primært fra 

Stenhusvej eller Omfartsvejen eller med offentlig transport, bus 502, 530 og 560, 

som kører fra Holbæk station og stopper i området langs Stenhusvej.  

2.1.3 Jyderup og Tølløse 

Jyderup bymidte er det største detailhandelsområde udenfor Holbæk by, og rummer 

en række dagligvarebutikker, samt enkelte udvalgsvarebutikker. 

Detailhandelsområdet ligger hovedsageligt i forbindelse med Jyderup st. og knytter 

sig til byens historie som stationsby. Jyderup er både pga. sin egen størrelse og 

oplandets størrelse velfungerende som handelsby for dagligvarer, mens 

udvalgsvareudbuddet er under kraftigt pres. 

Tølløse ligner Jyderup, men i Tølløse er dagligvarehandlen rykket uden for den 

historiske  bymidte ved stationen, som konsekvens har mistet mange udvalgsvare 

butikker. Tølløse er derfor i højere grad end Jyderup en dagligvareby. Dog er der 

stadig nogle enkelte udvalgsvarebutikker ved stationen. 
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Alle øvrige detailhandelsområder i Holbæk Kommune udgøres af små bymidter, 

lokalcentre eller enkeltstående butikker. I Holbæk by, Tølløse og Jyderup og i de 

øvrige bymidter er lokalcentrene typisk ramme om en eller to discountbutikker.  I 

landområderne rummer lokalcentrene typisk et mere traditionelt supermarked, oftest 

i form af DagligBrugsen.  

2.2 Udgangspunktet for butiksdata 
Detailhandlen i Holbæk Kommune er koncentreret i Holbæk by. Detailhandlen uden 

for Holbæk by har langt overvejende lokal karakter, dog med enkelte undtagelser i 

form af centerbyerne Jyderup og Tølløse. 

Detailhandelsanalysen tager udgangspunkt i de detailhandelsanalyser, der er 

udarbejdet i alle de 7 kommuner i Vestsjælland.  

Butikkerne opdeles i grupper efter de tre grupper, der er defineret i planloven 

(dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker og butikker til særligt pladskrævende 

varer). Disse grupper er igen underopdelt i mindre grupper for at afklare de faktisk 

oplande, som varierer meget fra undergruppe til undergruppe. Opdelingen af butikker 

i grupper på baggrund af branchekoderne i CVR er angivet i bilaget sidst i rapporten. 

2.2.1 Butikslisten 

Listen over butikker og virksomheder er dannet med udgangspunkt i et fuldstændigt 

træk (fra CVR) af alle virksomheder i Holbæk Kommune inden for de relevante 

brancher. Herefter er listerne kvalitetssikret ved at sammenligne med de tilsvarende 

lister fra analyserne i 2009 og 2012, og tillige kontrolleret ved gennemgang af digitale 

data. 

2.2.2 Butiksarealet 

Detailhandelsarealet er delvist opgjort ved at tage udgangspunkt i analyserne i 2009 

og indarbejde faktisk ændringer siden da, og delvist ved en opmåling vha. GIS. 

2.2.3 Varegrupperne 

Til brug for at afdække oplandet til detailhandelen i Holbæk er butiksstrukturen på 

hele det vestlige Sjælland beskrevet for 7 grupper. Dette er gjort i erkendelse af at 

der ikke kan beskrives et entydigt opland til Holbæk by, fordi der i sagens natur er 

forskel på et opland for en butik som El-giganten og for NETTO. Nedenfor er 

beskrevet 6 varegrupper. Den 7. varegruppe er de butikstyper der ikke passer ind i en 

af de 6 varegrupper. Denne varegruppe er meget sammensat og derfor indgår den 

ikke i oplandskortlægningen.  

Dagligvarehandel 

Dagligvaregruppen omfatter de butikker som i planlovssammenhæng er defineret som 

dagligvarebutikker. Det vil sige supermarkeder, discountbutikker, specialiserede 

fødevarebutikker og tilsvarende butikker, der forhandler dagligvarer. 

Varegruppen tekstil  

Varegruppen tekstil er en kendt gruppering fra tidligere detailhandelsanalyser, og 

omfatter tøjforretninger, skoforretninger, stof mm. Denne varegruppe har også 

tidligere været indikator for, hvor der er strøggader. 

Varegruppen elektronik 

Elektronik omfatter Radio-TV, hårde hvidevarer, kommunikation og telefoni. Dette 

marked var det første der blev udsat for stor konkurrence fra E-handel. Denne 
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konkurrence har ført til at de tilbageværende butikker i denne gruppe har undergået 

en udpræget centralisering.  

Varegruppen byggemarkeder 

Varegruppen Byggemarkeder omfatter detailhandel med byggemateriale generelt. 

Udover byggemarkeder, som f.eks. Silvan, XL-byg og Bauhaus mf. omfatter 

varegruppen også mindre butikker såsom f.eks. farvehandlere. 

Varegruppen møbler 

Gruppen Møbler omfatter møbelbutikker, køkkenbutikker, senge og madrasser mm. 

Varegruppen biler og både 

Biler og både omfatter alle forretninger der forhandler biler, både eller dele til disse til 

private. Der skelnes ikke mellem om det er nye eller brugte biler og både. 

  



 

 

Holbæk Kommune  10. januar 2018  www.niras.dk 

9 

3 Oplandet til Holbæks detailhandel 
 

Oplandet for dagligvarehandel omkring 

Holbæk by. 

Oplandet for dagligvarer er som beskrevet 

helt lokalt. Den eneste dagligvarebutik i 

megacenteret er Netto på Søstrupvej. 

Sandsynligvis dækker oplandet  alene de 

omkringliggende boligområder, og de 

kunder, der kommer til området for at 

handle udvalgsvarer. Der er intet, der tyder 

på, at dagligvarebutikken i sig selv 

tiltrækker handel fra et større opland. Der 

sker dog en løbende byudvikling i området i 

form af nye boligområder og kommunale 

sportsområder og anden service. Det kan 

betyde, at der bliver grundlag for udvidelse 

af dagligvarehandlen i Holbæk Mega Center 

på et senere tidspunkt. 

 

Figur 2 Antal butikker og oplande for  

dagligvarehandelen. I Holbæk angives  

Bymidten, Megacenteret og øvrige Holbæk 

Oplandet for varegruppen tekstil omkring Holbæk by.  

Oplandet for tekstil skal ses i sammenhæng 

med Holbæk bys øvrige tekstilbutikker. Blot 

5% af tekstilbutikkerne i Holbæk by ligger i 

megacenteret, men butikskoncepterne i 

megacenteret er dog typisk nogle, man 

kører langt efter. Oplandet for tekstil 

omfatter Holbæk og Odsherred Kommuner, 

samt de vestlige dele af Lejre. Samlet set 

forventes der ikke en stor vækst i oplandet, 

idet Vestsjælland generelt oplever en 

mindre vækst end landet som helhed. 

 

 

 

 

Figur 3 Antal butikker og oplande for  

tekstilhandelen. I Holbæk angives  

Bymidten, Megacenteret og øvrige Holbæk 
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Oplandet for varegruppen elektronik 

omkring Holbæk by.  

Oplandet for elektronik er mere kompliceret, 

og de forskellige butikskoncepter har 

forskellig oplande. En butik som Elgiganten 

har typisk et stort opland, mens en lang 

række andre butikskoncepter, som eks. 

Punkt 1 og teleselskabernes butikker, har 

langt mindre oplande. Uagtet dette viser 

optælling af butikker, der forhandler 

elektronik, at Holbæk har en meget 

dominerende rolle på Vestsjælland. Det må 

formodes, at Holbæk Mega Center har en 

stor del af denne omsætning, efter at FONA 

i Ahlgade er lukket  På grund af Elgigantens 

tilstedeværelse i megacentret, må det 

forventes at Holbæk fastholder sin 

markedsandel.  

 

 

Figur 4 Antal butikker og oplande for  

elektronikhandelen. I Holbæk angives  

Bymidten, Megacenteret og øvrige Holbæk 

Oplandet for varegruppen byggemarkeder omkring Holbæk by.  

Oplandet for byggematerialer, herunder 

byggemarkeder, har en relativ lokal 

karakter. Alligevel er der i Holbæk by og  

dermed i Holbæk Mega Center en særlig 

koncentration af denne type butikker. Det er 

sandsynligvis både koncentrationen af 

butikker og butikskonceptet, Bauhaus,  der 

har drevet denne udvikling. Der er dog også 

et stort antal lokale byggemarkeder på 

Vestsjælland, og det forventes, at denne 

struktur i hovedtræk fastholdes. 

 

 

 

 

Figur 5 Antal butikker og oplande for  

byggematerialehandelen. I Holbæk angives  

 Megacenteret og øvrige Holbæk 
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Oplandet for varegruppen møbler 

omkring Holbæk by.  

På Vestsjælland er oplandet for møbler 

næsten totalt domineret af Slagelse og 

Holbæk, og butikkerne i de øvrige byer må 

betragtes som lokalt supplement til de to 

centre for møbelhandel. De fleste 

møbelbutikker i Holbæk ligger i megacentret. 

Slagelse har en større omsætning i denne 

varegruppe end Holbæk. Det betyder at en 

forsættelse af denne udvikling vil styrke 

Slagelses position, med mindre der 

investeres i denne type butikker i Holbæk. 

Inden for gruppen af møbelbutikker i 

Danmark er IKEA og ILVA dominerende, og 

skal en af disse to koncepter tiltrækkes, skal 

der være mulighed for store møbelbutikker 

mellem 25.000-30.000 m2. 

 

Figur 6 Antal butikker og oplande for  

møbelhandelen. I Holbæk angives  

Bymidten, Megacenteret og øvrige Holbæk 

Oplandet for varegruppen biler og både omkring Holbæk by. 

For den sidste gruppe – handel med biler og 

både – er der tilsyneladende også en stor 

grad af lokaldækning og et lille opland. 

Handel med brugte biler og både er 

overvejende flyttet til nettet. 

Butiksstrukturen i denne type af butikker er 

præget af, at de ikke har det samme behov 

for synlighed som tidligere. For den del, der 

forhandler nye biler går udviklingen i 

øjeblikket i retning af store konceptbutikker 

for ét bilmærke. Brugtvognsbutikkerne har et 

meget spredt lokaliseringsmønster, som i høj 

grad forklarer de små oplande. Den 

nuværende udvikling inden for området 

forventes ikke at ændre ved Holbæk 

Megacenter. 

 

 

Figur 7 Antal butikker og oplande for  

handelen med biler og både. I Holbæk angives  

Bymidten, Megacenteret og øvrige Holbæk 
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Den nuværende butiksstruktur viser Holbæk bys oplande, som således kan afgrænses 

for de 6 varegrupper som vist på figur 8. Generelt er der en oplandsgrænse mellem 

den sydlige og nordlige del af Vestsjælland. Oplandet til Holbæk Mega center kan 

forståelsesmæssigt simplificeres til  

• Holbæk By, som svarer til oplandet for dagligvarer,  

• Holbæk Kommune som svarer til oplandet for bil og båd, og byggerelaterede 

varer,  

• Vestsjælland, herunder Holbæk, Kalundborg, Odsherred og Lejre Kommune som 

svarer til oplandet for elektronik, tekstil og møbler. 

 

På baggrund af oplandene kan centerstrukturen i Holbæks oplande beskrives i forhold 

til bruttoetageareal, omsætning og antal butikker. 
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 m2 m2 m2 m2 m2 mio.kr mio.kr # # 

Holbæk bymidte 45241 15920 27472 1.990 639 927 77 6 47 

Aflastnings-
center (Holbæk 
Mega Center) 

76756 1148 24410 1.000 1.100 45 310 1 8 

Jyderup  16300 7260 6230 558 240 346 96 5 3 

Tølløse 9700 5170 2430 431 187 265 46 4 1 

Holbæk by i 
øvrigt 

24500 8380 3718     8 16 

Holbæk 
Kommune, inkl. 
øvrige områder 

179964 5264
6 

8892
8 

    7 5 

 

Figur 8: Holbæk bys regionale 

oplande for udvalgte 

varegrupper, 

Detailhandelsanalyse Holbæk 

aflastningscenter 2017.  

Tabel1: Nuværende (2017)  

butiksstruktur i Holbæk 

Kommune 
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4 Omsætningen i Detailhandlen 
Analysens data er indhentet fra de detailhandelsanalyser, som alle 7 vestsjællandske 

kommuner har fået gennemført og offentliggjort de seneste år. De er ikke gennemført 

på samme tidspunkt, og derfor er omsætningstallene fremskrevet til 2017 vha. 

Danmarks Statistiks forbruger-prisindex. 

Der er udarbejdet nedenstående tabeller, hvor omsætningen er fordelt i forhold til de 

oplande, der er kortlagt for hver varegruppe. Forud for disse tabeller ligger en 

detaljeret tabel med en teoretisk fordelt omsætning på alle delområder. Bl.a. er der 

for dagligvarer fortaget en skønsmæssig fordeling af omsætningen i Holbæk mellem 

Holbæk Megacenter og Bymidten. Usikkerheden i de enkelte delområder bliver dog så 

stor, at tallene kun er relevante, når der er summeret i oplande, hvor man må antage 

at usikkerhederne ved fordelingen bliver ophævet af sammenlægning i oplande.  

Oplande Dagligvarer 

Holbæk Aflastningscenter 45 

Holbæk Bymidte 927 

Jyderup 345 

Svinninge 158 

Tølløse 265 

Kalundborg 688 

Høng 167 

Gørlev 138 

Nykøbing 447 

Vig 248 

Asnæs 428 

Hvalsø 185 

Lejre 414 

Slagelse 1434 

Korsør 496 

Skælskør 326 

Sorø 234 

Dianalund 144 

Stenlille 41 

Ringsted 637 

Benløse 51 

Ringsted land 123 

Sum Vestsjælland 7940 

 
 

Oplande Tekstil 

Holbæk 565 

Kalundborg 142 

Slagelse 565 

Sorø 111 

Ringsted 264 

Sum Vestsjælland 
 

 

1647 

 

 

Tabel 2. Omsætning 

for dagligvarer i 

oplandene i 

Vestsjælland. 

Se oplandskortet, 

Figur 2, i kap. 3. 

Tabel 3. Omsætning 

for tekstil i 

oplandene i 

Vestsjælland. 

Se oplandskortet, 

figur 3, i kap. 3. 
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Oplande El 

Holbæk  616 

Slagelse 1691 

Ringsted 152 

Sum Vestsjælland 2459 

 
 

Oplande Byggerelatere
de butikker 

Holbæk  108 

Jyderup 6 

Tølløse 4 

Kalundborg 9 

Høng 1 

Gørlev 2 

Nykøbing 19 

Vig 10 

Asnæs 9 

Fårevejle 6 

Lejre 4 

Slagelse 146 

Korsør 29 

Sorø 18 

Stenlille 8 

Ringsted 22 

Sum Vestsjælland 401 

 

Oplande Møbler 

Holbæk 443 

Slagelse 515 

Ringsted 58 

Sum Vestsjælland 1016 

 

Oplande Bil og båd 

Holbæk  1024 

Kalundborg 74 

Slagelse 1234 

Ringsted 142 

Sum Vestsjælland 2475 

 
 

 

 

Tabel 4. Omsætning 

for bil og båd i 

oplandene i 

Vestsjælland. 

Se oplandskortet, 

figur 4, i kap. 3. 

Tabel 5. Omsætning 

for byggerelaterede 

butikker i oplandene 

i Vestsjælland. 

Se oplandskortet, 

figur 5, i kap. 3. 

Tabel 6. Omsætning 

for møbler i 

oplandene i 

Vestsjælland. 

Se oplandskortet, 

figur 6, i kap. 3. 

Tabel 7. Omsætning 

for bil og båd i 

oplandene i 

Vestsjælland. 

Se oplandskortet, 

figur 7, i kap. 3. 

Tabel 8. Omsætning 

for detailhandel, 

som ikke er 

omfattet af 

ovenstående 

kategorier i 

oplandene i 

Vestsjælland. 

Oplande Andet 

Holbæk 294 

Kalundborg 156 

Slagelse 963 

Sorø 189 

Ringsted 106 

Sum Vestsjælland 1708 
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Omsætningen i oplandene fortæller om hvor stærkt de enkelte oplande står i forhold 

til hinanden. Der er stor spredning både indenfor en varegruppe og varegrupperne 

imellem. Det kan også ses at Slagelse og Holbæk har særligt stærke positioner på 

detailhandelsområdet. 

På baggrund af den detaljerede tabel kan der udarbejdes en tabel over omsætningen i 

de tre områder, som er beskrevet i indledningen af rapporten. 

Af tabel 9 kan man se at Holbæk har mellem en 4-del og en 5-del af omsætningen af 

udvalgsvarer i hele Vestsjælland, og at omsætningen, på nær dagligvareområdet, er 

centreret i Holbæk By.  

5 Forbrugspotentialet 
Med afsæt i Danmarks Statistiks Forbrugsundersøgelser og antallet af husstande kan 

der relativt simpelt udregnes et teoretisk forbrugspotentiale. Forbrugspotentialet 

tager udgangspunkt i tallene for Region Sjælland. Som forudsætning for udregningen 

er indhentet befolkningstal for alle analyserede kommuner i 2017 – 2029, og disse 

befolkningstal danner grundlag for en detaljering på områder. Befolkningstallene er 

anvendt til at fastsætte antallet af husstande, som forbrugerindexet er opgjort på 

baggrund af.  

I tabel 10 er angivet antal husstande der er anvendt som grundlag for analysen: 

Område 2017 2029 

Holbæk By 12.614 13.143 

Holbæk Kommune 31.810 33.144 

Vestsjælland 148.551 15.3426 

Holbæk Mega Center 12.614 13.143 

Holbæk bymidte 12.614 13.143 

Jyderup bymidte 3.670 3.824 

Tølløse bymidte 2.565 2.672 

Kalundborg bymidte 12.944 13.020 

Asnæs Centeret 2.654 2.702 

Forbrugspotentialet anvendes til at klarlægge om økonomien i et givet område eller 

opland har potentiale for flere butikker, uden at det sker på bekostning af den 

eksisterende detailhandel, og således uden at det ændrer på den overordnede 

detailhandelsstruktur.  

Tabel 11 nedenfor viser de udregnede forbrugspotentialer for varegrupperne i Holbæk 

By, Holbæk Kommune og Vestsjælland. Disse tal skal sammenholdes med 

omsætningen for at se, hvordan balancen er. 

Der er ligeledes udarbejdet tal for de øvrige analyserede områder. Disse tal er 

anvendt i tabel 15, hvor udvikling i handelsbalance for de enkelte centre er beskrevet. 

Omsætning 2017 i mio. kr. inkl. moms     

 Dagligvare Tekstil Elektronik Byggemarked Møbler Bil og 
båd 

Holbæk By 973 309 46* 108 272 663 

Holbæk Kommune 1740 362 103 118 298 725 

Vestsjælland 7940 1647 2459 401 1016 2475 

Tabel 9. Omsætning i de tre 

analyserede områder. 

* Elektronik omsætningen er 

meget lav, og det skyldes at 

El-giganten, der åbnede i 

2010, ikke indgår i de 

omsætningstal der oprindeligt 

er udarbejdet i 2010. Det 

vurderes at den nuværende 

omsætning er 2-3 gange 

større. 

Tabel 10. Det antal husstande 

der er anvendt som grundlag 

for udarbejdelsen af 

forbrugspotentialerne. 

Tabel 11. Forbrugspotentialet 

i de tre analyserede områder. 

Forbrugspotentialet er det 

teoretiske forbrug af alle 

husstande i området. Det kan 

i realiteten afvige, f.eks. på 

grund af manglende udbud.  

Forbrugspotentiale 2017 i mio. kr. inkl. moms     

 Dagligvare Tekstil Elektronik Byggemarked Møbler Bil og 
båd 

Holbæk By 620 169 103 56 118 368 

Holbæk Kommune 1564 426 259 142 297 929 

Vestsjælland 7302 1991 1209 661 1386 4339 
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6 Forholdet til nabokommunernes detailhandel 
Et af formålene med planlovens regulering af detailhandlen er at ” fremme et varieret 

butiksudbud i mindre og mellemstore byer, samt i de enkelte bydele i de større byer”.  

Som det ses af afsnit 3 ”Oplandet til Holbæks detailhandel” rækker flere af Holbæk 

bys oplande ind i nabokommunerne. De øvrige kommuner i Vestsjælland har derfor 

stor interesse i hvordan udviklingen i Holbæk by sker. Det gælder både i forhold til 

den påvirkning udviklingen i Holbæk by har på den lokale handel i de øvrige 

kommuner, og det gælder omvendt i forhold til at borgerne i de øvrige kommuner i 

Vestsjælland har glæde af det stærke detailhandelsudbud i Holbæk by. 

Planloven giver bl.a. på detailhandelsområdet en ret til kommunerne i forhold til at 

”blande” sig i nabokommunernes planlægning. Dette kan ske ved et veto fra 

nabokommunerne overfor detailhandelsplanlægningen.  

Baggrunden for dette er en erkendelse af at detailhandelsplanlægning ofte har 

konsekvenser udover kommunegrænserne. Et vigtigt værktøj til at afdække om der 

ændres på detailhandelsstrukturen er lokale handelsbalancer. 

6.1 Handelsbalancen 
Handelsbalancen udtrykker forholdet mellem omsætningen og indbyggernes samlede 

forbrug.  

I Holbæk Kommunes tilfælde er udgangspunktet for sammenligningen, at 

detailhandlen i Holbæk By, sammen med Slagelse, spiller en meget central rolle i 

detailhandelsstrukturen i Vestsjælland, og man skal derfor forvente at se 

handelsbalancer over og langt over 100% i alle varegrupper.   

Handelsbalancer 2017, Tabel 12           

  Dagligvarer Tekstil Elektronik Byggemarked Møbler Bil og 
båd 

Holbæk By 157% 183% 41% 192% 232% 180% 

Holbæk Kommune 111% 85% 36% 83% 100% 78% 

Vestsjælland 109% 83% 186% 61% 73% 57% 

Opland for 
varegrupper 

ikke relevant 71% 89% Ikke relevant 59% 59% 

 
Handelsbalancer 2030, Tabel 13      

 Dagligvarer Tekstil Elektronik Byggemarked Møbler Bil og 
båd 

Holbæk By 128% 149% 33% 156% 189% 147% 

Holbæk Kommune 91% 69% 30% 68% 82% 64% 

Vestsjælland 71% 68% 153% 50% 60% 47% 

Opland for 
varegrupper 

ikke relevant 59% 74% ikke relevant 49% 49% 

Der er tre resultater, der særligt tiltrækker opmærksomhed. 

• Elektronik 

• Møbler 

• Bil og båd 

For Elektronik er handelsbalancen i Holbæk meget lav. Dette skyldes at El-giganten i 

Holbæk Megacenter ikke indgik i omsætningen, da Holbæk Kommune senest fik 

udarbejdet en fuldstændig detailhandelskortlægning. Øges omsætning inden for 

elektronik i Holbæk by med den en skønnet omsætning for El-giganten, vil 

handelsbalancen for Holbæk by og kommune stige til ca. 110%.  

 

Figur 9, Beskrivelse af 

handelsbalance, fra 

Vejledning om Detailhandels-

planlægning, viser at når 

procenten er under 100%, så 

forbruger borgerne deres 

penge uden for det område de 

bor i. 

Tabel 12. Handelsbalancerne 

2017 i de tre analyserede 

områder og i oplandet til 

Holbæk By. Dette opland er 

beskrevet i figur 8 og er 

forskelligt fra varegruppe til 

varegruppe. 

 

Tabel 13. Handelsbalancerne 

2030  i de tre analyserede 

områder og i oplandet til 

Holbæk By. Dette opland er 

beskrevet i figur 8 og er 

forskelligt fra varegruppe til 

varegruppe. 
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For Møbler viser analysen, at Holbæk by og kommune isoleret set er dække fint 

dækket af møbelbutikker, men analysen viser også, at oplandet har en meget lav 

handelsbalance. Det tyder på at Vestsjællænderne enten køber møbler via internettet 

eller at en stor del af møbel indkøbene placeres i de store møbelhuse i 

hovedstadsområdet, såsom IKEA og ILVA på vestegnen. 

For Bil og båd er analysens resultat tilsvarende Møbler, men her er der en stor 

ubalance i hvordan sjællænderne bruger deres penge i forhold til resten af landet. 

Indbyggere i region Sjælland bruger dobbelt så mange penge på både end i resten af 

landet, og i forhold til Hovedstadens indbyggere er det ikke mindre end 25 gange så 

meget. Dette betyder at forbruget er højt, men der er slet ikke et tilsvarende 

detailhandelssalg. Svaret skal findes i at der er få egentlige detailhandelsbutikker med 

både og tilbehør til både, og at meget af omsætningen placeres på små værfter og i 

byggemarkeder mfl.  

6.2 Holbæk bys konkurrenter 
Analyserne af oplande i Vestsjælland viser en tydelig generel detailhandelsstruktur, 

hvor Slagelse er det største detailhandelsområde og Holbæk By er det næststørste 

(her skal der tages forbehold for at Slagelse i denne analyse opgøres samlet for stort 

set hele kommunen, og at især Korsørs omsætning således også indgår).  

De sekundære detailhandelsområder udgøres af: 

1. Kalundborg 

2. Ringsted 

3. Nykøbing Sj. 

4. Sorø 

Herefter er der en række lokale centerområder, der hovedsagelig tager udgangspunkt 

i dagligvarehandel.  

Den eneste egentlige konkurrent i Vestsjælland til Holbæk bys position er Slagelse. 

Selv Kalundborg, der har et relativt godt butiksudbud, er langt fra Holbæk. Derimod 

har Holbæk By sin største konkurrence uden for Vestsjælland. Her er det i først række 

Roskilde, der er konkurrent. Roskilde ligner Holbæk i butikssammensætning og 

bymiljø. Roskilde er blot betydelig større.  

Af særlige konkurrenter er Høje Tåstrup og Ishøjs møbelhuse en stærk konkurrent 

over for hele Vestsjællands møbeldetailhandel, og i særlig grad for Holbæk bys 

møbelbutikker, der burde have en betydelig bedre position.  

Der er i forbindelse med arbejdet med analysen ikke fundet detailhandelsprojekter i 

nabokommunerne, der kan ændre væsentligt ved den nuværende situation i 

Vestsjælland. 

6.3 Oplandseffekt  
Oplandseffekten er den effekt et centerområde har på sine nabodetailhandelsområder 

inden for oplandet til centeret. Helt generelt aftager en oplandseffekt med afstanden 

til et aflastningscenter. Dvs. at jo længere man kommer væk, jo mindre betydning 

har aflastningscenteret i forhold til anden detailhandel. Dog gør de forskellige 

varegruppers oplande sig også gældende. De gennemgås enkeltvis nedenfor: 
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Dagligvarer: Der er kun mulighed for et meget begrænset udbud af dagligvarer i 

Holbæk Megacenter. Der vurderers derfor ikke at være nogen lokal effekt for 

bymidten. 

Tekstil: Der er enkelte butikker med tekstil i Holbæk Megacenter. Det er netop 

indenfor denne varegruppe, at der er størst risiko for konkurrence mellem bymidten 

og aflastningscentret. Indtil nu er hovedparten af tekstilbutikkerne dog placeret i 

bymidten, men der skal forsat sikres gode muligheder for tekstilbutikker i Holbæk 

bymidte for at undgå at tekstilbutikkerne flytter til Megacenteret. 

Elektronik: Elektronik er domineret af store enheder suppleret med mindre lokale 

hvidevarebutikker. Dette billede forventes at forsætte i fremtiden. Nedgangen i 

omsætningen vil vise sig i de bymidter, der allerede er svage. Effekten kan måske 

endda strække sig til byer som Kalundborg og Nykøbing Sj. 

Byggematerialer: Butikkerne har en udpræget lokal karakter, på trods af den 

koncentration, der er i Holbæk Megacenter. Det tyder på at kunderne ikke er så villige 

til at køre efter byggemateriale som de er i andre varegrupper. Da alle 

byggemarkeder er repræsenteret enten i megacentret eller i oplandet til 

megacenteret, er det vurderingen, at denne struktur kan fastholdes. 

Møbler: Denne varegruppe er udpræget centraliseret i Slagelse og Holbæk. Holbæk er 

i direkte konkurrence med f.eks. Høje Tåstrup og Ishøj, og Holbæks position er under 

pres. Derfor vil en udvidelse af detailhandel med møbler blot understøtte Holbæks 

generelle position og ikke rykke uhensigtsmæssigt ved detailhandelsstrukturen i 

forhold til andre byer i oplandet.  

Biler og både: Denne varegruppe er som tidligere omtalt i gang med en strukturel 

ændring drevet af internettets betydning. Samtidigt er omsætningen indenfor især 

både spredt over flere butikstyper. Derfor vil en evt. oplandseffekt sandsynligvis være 

marginal. 

6.3.1 Ændring i konkurrenceniveauet (priseffekt) 

I det udgangspunkt, at der ikke ændres på de gældende samlede rammer for 

detailhandel i hverken Holbæk Megacenter eller Holbæk bymidte, forventes der ikke 

at ske en flytning af omsætning mellem de to områder. Dette er naturligvis med den 

forudsætning, at der ikke, af andre årsager, sker en vækst i det ene område, som 

ikke modsvares i det andet område af en tilsvarende vækst.  

Der er forskel på den gennemsnitlige butiksstørrelse i Holbæk Megacenter og i 

Holbæk bymidte. Selv hvis man ser bort fra Bauhaus, som er større end andre 

butikker i Holbæk er gennemsnitsforskellen på de to områder mellem 500-600%.  

De varegrupper, som der er undersøgt oplande og omsætninger for, har i gennemsnit 

15 butikker i Holbæk Mega Center eller Holbæk bymidte, men det dækker over en 

stor spredning. 

Lægges disse oplysninger ind i regnearket ”Beregningsmodel – priseffekt.xlsx” viser 

det en prisstigning på 0,3% på dagligvare og et prisfald på 0,8% på udvalgsvarer. 

Begge resultater må betragtes som så marginale, at det er indenfor usikkerheden og 

således ikke er udtryk for en reel effekt. Dette skyldes måske, at prisændringerne er 

slået igennem i løbet af de sidste 10 år. 
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7 Rammebetingelserne for detailhandlen frem 

mod 2030 

7.1 Tendenser  
Der er i øjeblikket to generelle tendenser i detailhandelsudviklingen. Den ene er E-

handel der stiger år efter år, og den anden er discount supermarkedernes succes de 

sidste 5-10 år.  

E-handlen har nu slået sig fast som en fuld integreret og meget betydende del af 

detailhandlen. E-handelen er dog forsat en meget usikker størrelse i forhold til hvor 

stor en markedsandel internettet vil få inden e-handlens vækst stagnerer. I forhold til 

tidligere, så er der forsat intet der tyder på at internettets markedsandele har nået sit 

klimaks.  

Dog har der de sidste 5-10 år også været en modsatrettet udvikling, som i nogen 

grad går i mod de forventede konsekvenser af internethandlens fremfærd. Discount 

supermarkederne har vist at den rigtige forretningsmodel kan genoplive den lokale 

butik med et endda meget begrænset opland. Dette ser i nogen grad ud til at være 

ved at brede sig til andre dele af detailhandlen, hvor butikker der forhandler personlig 

pleje, bøger og papir, og isenkram muligvis er på vej ind i en lignende udvikling. For 

de sidste tre grupper er der tale om helt spæde tendenser. 

Begge disse to tendenser er forbundet med usikkerhed og de kan få store 

konsekvenser. Hvis internettet forsætter sin vækst, vil det også få betydning for 

behovet for detailhandelslokaler i Holbæk. Giver nye forretningsmodeller mulighed for 

at genoplive mindre centerområder, bliver behovet for store centre tilsvarende mindre 

eller stagnerende. 

7.2 Kommuneplanen 
En forudsætning for udvikling af detailhandlen i Holbæk er at der er det rigtige 

plangrundlag, der understøtter f.eks. muligheden for at etablere et stort møbelhus. 

Generelt er den gældende kommuneplan 2013 som et balanceret og realistisk 

plangrundlag, dog ikke i forhold til butiksstørrelser. Det vurderes således at de 

samlede rammer for detailhandel i Holbæk Bymidte og Holbæk Megacenter på hhv. 

61.111 m2 og 106.000 m2 er tilstrækkelige. Derimod er der behov for at fastsætte 

muligheden for at etablerer én stor møbelbutik på op til 30.000 m2 i Holbæk 

Megacenter, for at skabe et alternativ til møbelhusene i Hovedstadsområdet. 

7.3 Fysiske rammer 
Butikslokalerne i bymidten er meget varierede. Dog viser den gennemsnitlige 

størrelse at der er mange meget små butikker. Der er generelt behov for en 

modernisering af nogle af de mest centrale og velbeliggende butikslokaler i bymidten, 

og at skabe større lokaler, i det omfang den historiske bygningsmasse tillader det. 

Dette skal bl.a. sikre at nye butikker ikke lokalisere sig i Megacenteret, hvis de kan 

styrke bymidten. Hvis butikkerne lokaliserer sig i bymidter, vil det styrke byliv og 

handel i bymidten. 

I Megacenteret er butikslokalerne betydeligt større end i bymidten. Der er ingen små 

butikslokaler. Det er dog vigtigt, at der ikke indrettes lokaler der er i konkurrence 

med de store butikker i bymidten dvs. op til 1.000 m2. I Holbæk Megacenter bør 

lokalerne minimum være 800-1.000 m2 afhængig af vareudbud. 
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8 Prognose for detailhandlens omsætning mod 

2030 
Oplandene til Holbæk Megacenter er, som tidligere beskrevet, meget forskellige i 

forhold til, hvilken varegruppe man ser på. Det er således en omfattede opgave, som 

er forbundet med meget stor usikkerhed, at forudsige udviklingen detaljeret.  

Analyser af økonomiske prognoser for Vestsjælland beskriver udviklingen de 

kommende 7-8 år. Efter dette tidsrum er der ingen prognoser at læne sig op af. 

NIRAS har foretaget en fremskrivning af prognoser for udviklingen fra 2015-2025 

videre til 2030. Det kan ses, at den fremskrevne udvikling i store træk viser en 

fortsættelse af den gennemsnitlige udvikling fra 1990 til 2015.  

Samme analyse viser, at Vestsjælland generelt har en mindre økonomi end 

landsgennemsnittet. Dette er dog ikke helt så tydeligt i Holbæk og Lejre Kommuner. 

Konklusionen er, at væksten i Vestsjælland vil være den samme, som man kan 

forvente i det øvrige land, men den kommer fra et lavere leje. Det er en udvikling, 

som allerede afspejles i de nuværende tal.  

Hertil skal indregnes,  at der på nuværende tidpunkt sker en tilflytning til Holbæk fra 

Hovedstadsområdet på grund af stigende priser på boligmarkedet. Det kan føre til en 

højere økonomisk vækst i Vestsjælland generelt og i særdeleshed i Holbæk på grund 

af kommunens tætte forbindelse til hovedstadens arbejdsmarked. 

8.1 Udgangspunkt for den økonomiske udvikling 
Nedenstående figur 10 illustrerer den historiske udvikling i den samlede disponible 

indkomst i de pågældende kommuner i årene 1990-2015 samt en fremskrivning frem 

mod år 2030. 

  

 

Samtlige kommuner har, pånær kriseårene, overordnet set oplevet en kontinuerligt 

stigende disponibel indkomst indtil 2015. Fremskrivningerne tyder på en 

gennemsnitlig årlig vækst i størrelsesordenen 1,52%.  

Der forventes en positiv udvikling på en række parametre, der har effekt på den 

samlede disponible indkomst og dermed efterspørgsel i oplandskommunerne frem 

mod 2025. Værdien af produktionen i kommunen forventes at stige med godt 16%, 

og den samlede beskæftigelse forventes at øges med ca. 6,5%.  
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Den økonomiske udvikling frem mod 2030 forventes at medføre en forøgelse af 

produktionsværdien med godt 25%. 

Analysen indikerer dermed samlet, at såvel indkomsten som beskæftigelsen forventes 

at stige som følge af stigningen i produktionsværdien i kommunerne, dog viser 

analysen, at Vestsjælland generelt har en mindre økonomisk vækst end 

landsgennemsnittet, men dog en vækst på 1,52% i gennemsnit over de næste 12 år.  

I Holbæk og Lejre Kommuner betyder befolkningstilvæksten, at væksten er større end 

f.eks. i Odsherred Kommune. Konklusionen er, at væksten på Vestsjælland vil være 

den samme, som man kan forvente i det øvrige land, men den kommer fra et lidt 

lavere leje. Det er dog en udvikling, som allerede afspejles i de nuværende tal.  

Hertil skal bemærkes,  at der på nuværende tidpunkt sker en tilflytning til Holbæk fra 

Hovedstadsområdet på grund af stigende priser på boligmarkedet. Dette kan føre til 

en højere økonomisk vækst  på Vestsjælland generelt og i særdeleshed i Holbæk på 

grund af kommunens tætte forbindelse til hovedstadens arbejdsmarked, men det er 

ikke et forhold, der er med de nuværende tal kan dokumenteres. 

For at kunne beskrive udviklingen i oplandene og de tilhørende centre skal 

væksten/reduktionen i omsætningen i detailhandelen fordeles ud på de enkelte 

centerområder. I analyserne forud for denne redegørelse er der set på 3 metoder til 

at beskrive udviklingen: 

1. Hvis man alene tager afsæt i vejledningens beskrivelse af, at alle planlagte 

udviklingsmuligheder skal indgår, bliver datagrundlaget identisk med de 

udlæg til detailhandel, der er fastlagt i kommuneplanerne i 

nabokommunerne. Det betyder, på grund af de konkrete udlæg, at Odsherred 

Kommune teoretisk set vil tiltrække den udvikling, der vil komme. Dette 

resultat er isoleret set korrekt, men ikke realistisk, fordi det vil kræve at 

udviklingen i Odsherred Kommune sker med særdeles attraktive butikker, 

som der i øvrigt ikke er kundegrundlag til.  

2. Det andet afsæt er et ”alt andet lige” udgangspunkt. Det betyder, at man 

undersøger den isolerede effekt af aflastningscenteret. Forudsætningen for 

denne analyse er dog, at der ikke sker udviklingen i detailhandelsarealet i 

øvrigt. Denne analyse viser, at der alene sker vækst i omsætningen i Holbæk 

Mega Center. Dette resultat er ligeledes isoleret set korrekt, men ikke 

realistisk, fordi man må forvente, at udviklingen omkring Holbæk Mega 

Center ikke går i stå fra det ene år til det næste. 

3. Den sidste analyse tager afsæt i et fagligt baseret skøn for udviklingen i de 

enkelte centrer. Denne analyse viser, at en fuld udvidelse af Holbæk Mega 

Center, vil betyde en generel reduktion i omsætningen i oplandene mellem 1-

6% afhængig af varegruppen, dog med enkelte større reduktioner i 

centre/bymidter, der i forvejen har en lav omsætning. 

 

8.2 E-handel og detailhandlen i 2025 
E-handlen vil i de kommende år få stor betydning for detailhandelen i Danmark. Ifølge 

ICP A/S vil Danmark i 2030 blot have 10 betydende detailhandelsområde tilbage. 

Dette vurderes af NIRAS til at være en meget negativ vurdering, og antallet af 

detailhandelsområder kommer nærmere til at være 20-25. E-handelens betydning for 

Holbæk er, som før beskrevet, vanskelig at forudse, men alt tyder på, at Holbæk 

bliver en af de 20-25 byer, som kan fastholde en betydelig detailhandel. 



 

 

Holbæk Kommune  10. januar 2018  www.niras.dk 

22 

8.3 Forventningerne til udviklingen i detailhandel i 

Holbæk Kommune 
En fremskrivning af handelsbalancerne for oplandene i og omkring Holbæk inkl. en 

forøgelse af E-handlens andel af detailhandlensomsætningen viser faldenden 

balancer. Det er især internettet betydning der spiller ind, og den er som før 

beskrevet en ukendt og væsentlig størrelse. 

Handelsbalancer 2030           

  Dagligvare Tekstil Elektronik Byggemarked Møbler Bil og båd 

Holbæk By 128% 149% 33% 156% 189% 147% 

Holbæk Kommune 91% 69% 30% 68% 82% 64% 

Vestsjælland 71% 68% 153% 50% 60% 47% 

Opland for varegrupper ikke relevant 59% 74% ikke relevant 49% 49% 

 

Forventningen til udviklingen i Holbæk skal beskrives på tre niveauer: 

1. Lokalt mellem bymidte og aflastningscenter  

2. Kommunalt 

3. Regionalt  

Generelt viser prognosen for detailhandlen i Vestsjælland, herunder Holbæk, at der 

ikke sker store forskydninger frem mod 2030. Dette skyldes hovedsagelig en 

behersket befolkningsudvikling. 

Der er 20 år siden Holbæk Megacenter blev etableret. Det må antages at de effekter 

der måtte komme i bymidten er indtruffet, og at der nu er sket en stabilisering. 

På det kommunale niveau vil Holbæk By forsat udvikle sig mod specialisering af 

detailhandelen, mens centerbyerne vil danne rammen om dagligdagshandel. 

Endelig vil Holbæk i den regionale struktur konsolidere sin position i forhold til 

Slagelse, Ringsted og Roskilde. Man må forvente ca. samme fordelingen som i dag, 

dog vil Holbæk sandsynligvis tabe yderligere markedsandele indenfor møbler, hvis 

ikke der sker en udvikling af møbelbutiksudbuddet. 

8.4 Forudsætninger for prognosen 
Som forudsætning for prognosen anvendes befolkningsprognosen fra Danmarks 

Statistik. Prognosen for Vestsjælland viser en behersket vækst i befolkningstallet, og i 

nogle tilfælde et lille fald.  

Derudover anvendes den nuværende omsætning i butikkerne. Her er anvendt 

omsætningstal fra kommunerne egne detailhandelsanalyser.  

8.5 Konsekvenserne af prognosen 
Prognosen viser ikke overraskende at påvirkningen af oplandet omkring Holbæk Mega 

Center aftager med afstanden til et aflastningscenter. Dvs. at jo længere man 

kommer væk, jo mindre betydning har aflastningscenteret i forhold til anden 

detailhandel. Dog gør de forskellige oplande sig gældende. De gennemgås enkeltvis 

nedenfor: 

Tabel 14. Handelsbalancer 

2030  
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• Dagligvarer: Der er kun mulighed for et meget begrænset udbud af 

dagligvarer i Holbæk Mega Center. Der vurderes derfor ikke at være nogen 

lokal effekt for bymidten. 

• Tekstil: Der er enkelte butikker med tekstil i Holbæk Mega Center. Det er 

netop indenfor denne varegruppe, at der er størst risiko for konkurrence 

mellem bymidten og aflastningscentret. Indtil nu er hovedparten af 

tekstilbutikkerne dog placeret i bymidten, men der skal forsat sikres gode 

muligheder for tekstilbutikker i Holbæk bymidte for at undgå at 

tekstilbutikkerne flytter til  megacenteret. 

• Elektronik: Elektronik er domineret af store enheder suppleret med mindre 

lokale hvidevare butikker, hvilket forventes at være sådan også i fremtiden. 

Nedgangen i omsætningen vil vise sig i de bymidter, der allerede er svage. 

Effekten kan måske endda strække sig til byer som Kalundborg og Nykøbing. 

• Byggematerialer: Butikkerne har en udpræget lokal karakter, på trods af den 

koncentration, der er i Holbæk Mega Center. Det tyder på at kunderne ikke er 

så villige til at køre efter byggematerialer som de er mht. andre varegrupper. 

Da alle byggemarkeder er repræsenteret enten i megacentret eller i oplandet 

til megacenteret, er det vurderingen, at denne struktur kan fastholdes. 

• Møbler: Denne varegruppe er udpræget centraliseret i Slagelse og Holbæk. 

Holbæk er i direkte konkurrence med f.eks. Roskilde og Høje Tåstrup, og 

Holbæks position er under pres. Derfor vil en udvidelse blot understøtte den 

generelle position som Holbæk har og ikke rykke uhensigtsmæssigt i forhold 

til andre byer i oplandet.  

• Biler og både: Denne varegruppe er som tidligere omtalt i gang med en 

strukturel ændring drevet af internettets betydning. Derfor vil en evt. 

oplandseffekt sandsynligvis være marginal.  

 Handelsbalance 2017 Handelsbalance 2029 Forskel i % 

Holbæk Mega Center 61% 64% 5,36% 

Holbæk bymidte 105% 105% -0,39% 

Jyderup bymidte 54% 50% -6,82% 

Tølløse bymidte 40% 37% -6,95% 

Kalundborg bymidte 103% 101% -1,69% 

Asnæs Centeret 181% 187% 3,26% 

  Tabel 15 udviklingen i 

handelsbalancen i udvalgte 

oplande baseret på 

analysemetode 3 (fagligt 

skøn, side 8) og det relevante 

opland. 
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8.6 Konklusion  
En udvidelse af Holbæk Mega Center vil kun i uvæsentlig grad ændre på balancen 

mellem Mega Centeret og Bymidten. I forhold til Jyderup og Tølløse og landområderne 

vil der ikke være en påvirkning, idet detailhandelen i disse byer alt overvejende er 

dagligvarehandel.  

I løbet af hele planperioden vil der ske en forsat centralisering af detailhandlens 

omsætning i Holbæk, som en konsekvens af at der er forventning om økonomisk 

vækst og befolkningstilvækst i Holbæk. Væksten uden for Holbæk bliver mindre, 

hvilket betyder at detailhandlen ikke oplever den samme vækst udenfor Holbæk som i 

Holbæk. 

Kort sigt (ca. 4 år) 

På baggrund af  prognosen kan man se at en fuld udbygning af både Holbæk Bymidte, 

Holbæk Megacenter og en behersket udvikling i nabocenterområderne vil betyde at 

Holbæk kun i mindre grad tiltrækker yderligere omsætning, og at dette kun i 

uvæsentliggrad påvirker nabobyerne. Afhængig af udviklingshastigheden i Holbæk vil 

nabocentrene muligvis opleve en vækst i omsætningen i den første periode, både som 

konsekvens af at den forventede udvikling tager tid at realisere og af den 

igangværende højkonjunktur. 

I forhold til konkurrence situationen, vil en delvis udbygning af Holbæk Mega center 

kun i nogen grad forbedre konkurrencen. Dette skyldes at der allerede i dag er 

relativt mange butikker, som sikrer konkurrence i og omkring Holbæk. Der er ikke 

forventninger om at konkurrencesituationen ændres væsentlig. Dette er bl.a. fordi 

sammensætningen af butikstyper i Holbæk Mega Center forventes fastholdet. 

Lang sigt (ca. 12 år) 

På baggrund af  prognosen kan man se at en fuld udbygning af både Holbæk Bymidte, 

Holbæk Megacenter og en behersket udvikling i nabocenterområderne vil betyde at 

Holbæk, som konsekvens af den almindelige centralisering, generelt vil styrke sin 

position over de kommen år. Dermed forstærkes Holbæk Bys oplandseffekt som 

Nordvestsjællands største handelsby, frem for de øvrige byer, dog uden at der flyttes 

væsentlig omsætning væk fra disse centre. Se i øvrigt tabel 15. 

Fordi prognosen viser meget små ændringer i f.eks. handelsbalancer, som dog 

generelt er faldende, så har prognose for årene 2017-2030 fået lille betydning for 

konklusionerne på analysen. Det er ikke de overordnede økonomiske rammer der 

påvirker detailhandelen i Vestsjælland. Derfor vil f.eks. etablering af store nye 

butikker får relativ stor betydning for det samlede billede.  
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9 Potentiale for udvikling 
Med afsæt i den ovenstående analyse, er der to varegrupper der har potentiale for 

yderligere udvikling i Holbæk By. Det er: 

1. Møbler 

2. Elektronik 

Begge grupper er uhensigtsmæssige at forsøge at indpasse bymidten i Holbæk. Dette 

skyldes Holbæk historiske bymidte, behovet for store butikker, god tilgængelighed og 

ønsket om mere konkurrence. En planlægning for at udnytte disse muligheder vil 

derfor kun være mulig ved en udbygning af Holbæk Mega center.  

For at sikre Holbæks position som handelscentrum, er der et decideret behov for 

udvikling i Holbæk indenfor varegruppen Møbler. Vestsjællænderne køber en stor del 

af deres møbler via internettet eller i de store møbelhuse i hovedstadsområde såsom 

IKEA og ILVA. Varegruppen møbler har således en særlig konkurrence fra Høje 

Tåstrup og Ishøjs møbelhuse, som sandsynligvis kun kan imødegås ved at der bliver 

etableret et tilsvarende møbelhus i Holbæk. 

Elektronik har ikke den samme konkurrencesituation, og en yderligere udvikling skal 

ske på baggrund af en politisk afvejning af hensynet til Holbæk bys regionale position 

i forhold til Slagelse, og hensynet til den tilbageværende elektronikhandel i de store 

nabobyer i oplandet Kalundborg og Nykøbing Sj. Det må formodes at en ny stor 

elektronikbutik i Mega centeret vil få betydning for den lokale handel med elektronik, 

også i Kalundborg og Nykøbing Sj, f.eks. i form af at elektronik kun kan købes lokalt i 

supermarkeder. Grunden til denne forskel i forhold til møbler, er at Elektronik har 

flere butikker med lokalt opland, som kan påvirkes af en ny stor butik. 
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10 Bilag 1: Brancheoversigt 
 

Dagligvare 

47.11.10 Købmænd og døgnkiosker 

47.11.20 Supermarkeder 

47.11.30 Discountforretninger 

47.19.00 Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger 

47.21.00 Frugt- og grøntforretninger 

47.22.00 Slagter- og viktualieforretninger 

47.23.00 Fiskeforretninger 

47.24.00 Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer 

47.25.00 Detailhandel med drikkevarer 

47.26.00 Tobaksforretninger 

47.29.00 Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger 

47.62.00 Detailhandel med aviser og papirvarer 

47.73.00 Apoteker 

47.75.00 Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje 

47.76.10 Blomsterforretninger 

47.30.00 Servicestationer 

 

Bil og Båd (Pladskrævende udvalgsvare) 

47.64.30 Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil 

45.11.20 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser 

45.32.00 Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer 

45.40.00 

Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør 

hertil 

 

Byggemateriale, herunder Byggemarkeder (Pladskrævende udvalgsvare) 

47.52.10 Farve- og tapetforretninger 

47.52.20 Byggemarkeder og værktøjsmagasiner 

47.53.00 Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning 

47.59.90 Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n. 

47.76.20 Planteforhandlere og havecentre 

 

Elektronik (Udvalgsvare) 

47.41.00 Detailhandel med computere, ydre enheder og software 

47.42.00 Detailhandel med telekommunikationsudstyr 

47.43.00 Radio- og tv-forretninger 

47.54.00 Detailhandel med elektriske husholdningsapparater 

47.63.00 Detailhandel med musik- og videooptagelser 

 

Møbler (Udvalgsvare)  

47.59.10 Møbelforretninger 

47.59.20 Boligtekstilforretninger 

47.59.30 

Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager 

mv. 
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Tekstil (Udvalgsvare) 

47.51.00 Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. 

47.64.10 Forhandlere af sports- og campingudstyr 

47.71.10 Tøjforretninger 

47.71.20 Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger 

47.72.10 Skotøjsforretninger 

47.72.20 Lædervareforretninger 

 

Øvrige udvalgsvare (Udvalgsvare) 

47.61.00 Detailhandel med bøger 

47.64.20 Cykel- og knallertforretninger 

47.65.00 Detailhandel med spil og legetøj 

47.77.00 Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer 

47.78.10 Optikere 

47.78.20 Fotoforretninger 

47.78.30 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst 

47.78.40 Kunsthandel og gallerivirksomhed 

47.78.90 Detailhandel med andre varer i.a.n. 

47.59.40 Forhandlere af musikinstrumenter 

47.74.00 Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler 

47.76.30 Dyrehandel 

47.79.00 Detailhandel med brugte varer i forretninger 

 


