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Redegørelse for Detailhandel i Holbæk Kommune og opland, Rev. 04-01-2018. 

Tekster i KURSIV angiver redegørelseskrav jf. Vejledning om detailhandelsplanlægning. 

Generel beskrivelse af Holbæks detailhandels position i detailhandlen på Vestsjælland 

Holbæk by er et vigtigt detailhandelscenter i den nordvestlige del af Sjælland. Holbæk og Slagelse er uden 

sammenligning de to vigtigste centerområder på Vestsjælland, men da Vestsjælland også omfatter byer og 

kommuner som Kalundborg, Sorø og Nykøbing, har Holbæk og Slagelse også betydning for disse 

kommuner. Det betyder, at Holbæk allerede i dag påvirker detailhandlen i nabokommunerne. Påvirkningen 

er dog forskellig fra varegruppe til varegruppe. 

Holbæks position i området er bl.a. skabt af geografien. Vejene i området skaber tilgængelighed for et stort 

opland. Holbæk er også knudepunkt for kollektiv transport og har således forbindelse til Nykøbing Sj., 

Kalundborg og København på 45 min, samt busforbindelse til stor set alle mindre byer i området. Dette er 

med til at stille Holbæk bedre end nabobyerne.  

Detailhandelen i Holbæk Kommune frem til 2017 

Den seneste planlægning for detailhandel tager afsæt i detailhandelsanalyser for Holbæk Kommune i 2010, 

2012 og 2015. Der er ikke sket væsentlige ændringer i detailhandelsstrukturen i Holbæk by siden 2010, 

udover at den forventede vækst i dagligvareomsætningen har resulteret i en meget decentral struktur for 

dagligvareforsyningen i form af discountbutikker. Det var ikke forventningen i 2010, hvor man antog , at der 

ville ske en yderligere centralisering. Derudover er der etableret en ”El-giganten” i Holbæk Mega Center, 

som analysen korrigerer for. 

Detailhandel i Holbæk Kommune 2017 

Beskrivelse af kendte planer for kommende detailhandelsprojekter i oplandet eller udvidelse af eksisterende. 

I kommuneplanen er detailhandlen reguleret efter en detailhandelsstruktur, der er i fuld overensstemmelse 

med den øvrige hovedstruktur. Dvs. at detailhandlen i Holbæk Kommune overvejende er centreret i 

Holbæk by, suppleret med centerbyerne Jyderup og Tølløse. Endelig er der et fintmasket net af lokalcentre 

til at sikre lokal tilgængelighed til dagligvareindkøb.  

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.  

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 område. 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 har en reserve i 

detailhandelsrammen på næsten 16.400 m2. 
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Beliggenhed og afgrænsning 

 

Kort 1: Afgrænsning af Holbæk Aflastningsområde jf. retningslinje i forslag til Kommuneplan 2017. 
  

Holbæk Mega Center er placeret i byens  vestlige del og er et af de første eksempler på et område til 
boksbutikker med god tilgængelighed for bilister. Området indeholder helt overvejende 
udvalgsvarebutikker og butikker, der forhandler pladskrævende udvalgsvarer. Området består af vejene; 
Bilbyen, Frejasvej, Njordsvej, Stenhusvej og Søtrupsvej. Området bliver med denne kommuneplanen udlagt 
til aflastningscenter jf. reglerne i Planloven. Holbæk Megacenter har en reserve i detailhandelsrammen, og 
butiksarealet kan udvides med næsten 30.000 m2. 
 
Det forventes at både Holbæk Bymidte og Holbæk Mega Center udbygges løbende over planperioden, dvs. 
frem til 2029. Dette betyder at redegørelse skal forholde sig til 2029 som horisontår, samt i nogle tilfælde et 
mellemår der er fastsat til 2021.  
 
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 

og oplandets størrelse velfungerende som handelsby for dagligvarer, mens udvalgsvareudbuddet er under 

kraftigt pres. Der forventes en meget begrænset vækst i bruttoetagearealet, og der er ingen kendte planer. 
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Tølløse ligner Jyderup, men i Tølløse er dagligvarehandlen rykket uden for den historiske bymidte ved 

stationen. Tølløse er derfor i højere grad end Jyderup en dagligvareby. Dog er der nogle enkelte 

udvalgsvarebutikker ved stationen. Der forventes, ligesom i Jyderup, en meget begrænset vækst i 

bruttoetagearealet. I Tølløse er en enkelt uudnyttet udviklingsmulighed for en dagligvarebutik på 1.000 m2 

ved Tølløse St. 

Alle øvrige detailhandelsområder i Holbæk Kommune udgøres af lokalcentre eller enkeltstående butikker.  

I Holbæk by og centerbyerne, Tølløse og Jyderup, er lokalcentrene typisk ramme om en eller to discount-

butikker.  I landområderne rummer lokalcentrene typisk et mere traditionelt supermarked, ofte i form af 

DagligBrugsen. I Landområderne vil der komme nye butikslokaler, men der vil sandsynligvis forsvinde 

nogenlunde samme areal som der opføres, og der er ingen kendte planer. 

Bruttoetageareal og forventet omsætning fordelt på varegrupper, samt eksisterende bruttoetageareal til 

butikker,  butiksstørrelser og omsætning fordelt på centerområder, herunder nærliggende byer og 

butikstyper (daglig- og udvalgsvarer mv.) 

Område 
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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 
Aflastningscenter 
(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 52646 88928     7 5 

Tabel1: Nuværende (2017)  butiksstruktur i Holbæk Kommune 
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Det lokale og regionale opland til Holbæk Mega Center 

Holbæk Mega Center er en del af Holbæks regionale detailhandelskoncentration, men der er stor forskel 

på, hvor store de enkelte butikstyper og varegruppers oplande er. Derfor er der foretaget en opdeling af 

butikkerne i følgende grupper: 

- dagligvarer,  

- tekstil,  

- elektronik,  

- møbler,  

- byggemateriale og  

- bil/båd.  

Oplandet er størst for møbler, hvor analysen viser, at der reelt kun er 3 områder på Vestsjælland, der har 

betydning. Oplandet for dagligvarer er det geografisk mindste opland og helt lokalt.  

 Sum af bruttoetageareal for hver varegruppe i Holbæk 
Mega Center 

Sum af bruttoetageareal for hver varegruppes opland, 
ekskl. Holbæk Mega Center. 
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Centerstørrelse 1.150 5.500 3.200 13.200 35.500 11.100 16.000 38.400 21.800 3.500 5.000 5.000 

Gennemsnitlig 
butiksstørrelse 

1.150 1.100 1.080 1.320 2.950 2.220 850 550 990 1.200 500 1.000 

Ændring af udbud af 
butikstyper 

Ingen 
nye 
typer 

1-2 Ingen 
nye 
typer 

1 Ingen 
nye 
typer 

1 Ingen 
nye 
typer 

Ingen 
nye 
typer 

1 1 Ingen 
nye 
typer 

Ingen 
nye 
typer 

Tabel 2: Tabellen viser bruttoetagearealet for detailhandlen og den gennemsnitlige butiksstørrelse i hhv. Holbæk Mega Center og i det opland som er 
for de enkelte varegrupper. Endelige er der en vurdering af hvor mange nye typer (ikke koncepter) af butikker kan etableres i hhv. Holbæk Mega 
Center og i det opland som er for de enkelte varegrupper. 
 

Der findes ingen deciderede tøjbutikker i Holbæk Mega Center, men det er der mulighed for nu. I Holbæk 
Mega Center kan der etableres et stort møbelhus af type som IKEA eller ILVA, et sådan møbelhus kan evt. 
også planlægges et andet sted i nordvestsjælland. Der kan etableres en egentlig bådforhandler. I oplandet 
kan der etableres en butik svarende til  typen som Elgiganten eller Power. Bruttoetageareallet for 
pladskrævende varegrupper i oplandet er fordelt skønsmæssigt. 
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Beskrivelse af  oplandene og den forventede fremtidige udvikling 

Samlet vurdering af aflastningsområdets opland ud fra ovenstående. 

 

Kort 2: Holbæk bys regionale oplande for udvalgte varegrupper, Detailhandelsanalyse Holbæk aflastningscenter 2017.  

 

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 i øvrigt. Der er intet, der tyder på, at dagligvarebutikker i sig selv 

tiltrækker handel fra et større opland. Der sker dog en løbende byudvikling i området i form af nye 

boligområder og kommunal service. Det kan betyde, at der bliver grundlag for udvidelse af 

dagligvarehandlen i Holbæk Mega Center på et senere tidspunkt. 

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. 

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. 
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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, og på grund af 

Elgigantens tilstedeværelse i megacentret. Det må forventes at Holbæk fastholder sin markedsandel.  

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. 

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. 

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 få betydning for Holbæk Mega Center.  

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. 
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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 .  
Det antal husstande der er anvendt som grundlag for analysen: 
Område 2017 2029 

Holbæk By 12614 13143 

Holbæk Kommune 31810 33144 

Vestsjælland 148551 153426 

Holbæk Mega Center 12614 13143 

Holbæk bymidte 12614 13143 

Jyderup bymidte 3670 3824 

Tølløse bymidte 2565 2672 

Kalundborg bymidte 12944 13020 

Asnæs Centeret 2654 2702 

 
 
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 3 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. 

Tabel 3. 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.  

 
Der er ligeledes udarbejdet tal for de øvrige analyserede områder. Disse tal er anvendt i tabel 10, hvor 
udvikling i handelsbalance for de enkelte centre er beskrevet. 

Handelsbalancen 

Handelsbalancen udtrykker forholdet mellem omsætningen og indbyggernes samlede forbrug.  

 
Figur 1, 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. 
 

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.   
  

Forbrugspotentiale 2017 i mio. kr. inkl. moms     

 Dagligvarer 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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Handelsbalancer 2017           

  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% 

Tabel 4. Handelsbalancerne 2017 i de tre analyserede områder og i oplandet til Holbæk By. Dette opland er beskrevet i kort 2 og er forskelligt fra 
varegruppe til varegruppe. 
 
Handelsbalancer 2030      

 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% 

Tabel 5. Handelsbalancerne 2030  i de tre analyserede områder og i oplandet til Holbæk By. Dette opland er beskrevet i kort 2 og er forskelligt fra 
varegruppe til varegruppe. 
 
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 detailhandels 
kortlægning. Øges omsætning inden for elektronik i Holbæk by med en skønnet omsætning for El-giganten, 
vil handelsbalancen for Holbæk by og kommune stige til ca. 110%.  
 
For Møbler viser analysen, at Holbæk by og kommune isoleret set er dækket fint 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 møbelindkøbene 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 som 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 enten findes i en statistisk usikkerhed i indhentningen af specifikke 
forbrugstal for både, eller findes i at der er få egentlige detailhandelsbutikker med både og tilbehør til 
både. Det forventes at meget af omsætningen placeres på små værfter og i byggemarkeder mfl.  

Oplandenes forventede økonomiske udvikling 

Vurdering af forventninger til fremtidig forbrugsudvikling i oplandet fordelt på daglig- og udvalgsvarer. 

Oplandene til Holbæk Mega Center 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.  
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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 og 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, men dog 

en vækst på 1,52% i gennemsnit over de næste 12 år. I Holbæk og Lejre Kommuner betyder en 

befolkningstilvækst dog at væksten er større end f.eks. i Odsherred. 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 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. 

 
Disse analyser er baggrunden for beskrivelsen af oplandseffekten. 
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Område Afstand til 
Holbæk 

Mega Center 
i km 

Omsætning 
i centeret i 
dag i mio. 

Kr. 

Gennemsnitlig 
butiksstørrelse og 

type 

Tilgængelighed Ændring i 
omsætning i 

horisontåret, som 
følge af Holbæk 

Mega Center 

Holbæk 
Mega 
Center 

0 1.121 Udvalgsvarer og 
særligpladskrævende 
udvalgsvare 1.600 

Bil, bus og cykel 

84 

Holbæk 
bymidte 

2,3 1.281 Alle varegrupper 250 Bil , bus, tog, 
cykel og gående 

75 

Jyderup 
bymidte 

20 419 Alle varegrupper 375 Bil, bus og tog 
-1 

Tølløse 
bymidte 

12 346 Alle varegrupper 360 Bil, bus og tog 
-4 

Kalundborg 
bymidte 

38 1.115 Alle varegrupper 630 Bil , bus, tog, 
cykel og gående 

-9 

Asnæs 
Centeret 

16 470 Dagligvarer og 
udvalgsvarer 390 

Bil, bus og tog 0 

Tabel 6: Oplandseffekten for udvalgte nabocentre i 2029. 

Aflastningscenter 

Holbæk Mega Center er et relativt stort centerområde med den type butikker 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.  

Dagligvare Butikker med udvalgsvarer Butikker med særlig pladskrævende 
udvalgsvarer eller udvalgsvarebutikker 
der sælger særlig pladskrævende 
udvalgsvarer 

Andet 

Netto Punkt 1 Silvan Svinninge Bageri Holbæk 

 My Home Drømmeland  

 Elgiganten HTH KØKKENFORUM HOLBÆK ApS,  

 Sport 24, Park Skov Have Holbæk  

 BabySam,  Daells Bolighus  

 Expert Holbæk,  Designa-Holbæk IVS, Svane  

 Holbæk Planteskole Jem og Fix  

 GARDIN-NYT APS Kvik  

 GARANT HOLBÆK Aps, Kram & Ko Vordingborg Køkkenet  

 MEGA SPORT OUTLET Aps Bauhaus  

 Sportmarster, Outlet Biltema  

 Paw Sko Audi ServicePartner  

 Toys”R”Us Bin2Bil A/S  

 T.Hansen, Poppi Stark  

 Maxi Zoo, Harald Nyborg  

 Beckmann Maling og tapet Idemøbler  

 Holbæk cykelcenter Tæppeland  

 Jysk Sit n sleep  

  Skoda Holbæk,  

  Volkswagen Holbæk   

Tabel 7: Butiksliste fordelt på dagligvarer, udvalgsvarer og pladskrævende udvalgsvarer, Aug. 2017 
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Af ovenstående butiksliste kan man se at Holbæk Mega Center, af historiske årsager, indeholder en næsten 
50/50 fordeling mellem udvalgsvarer og særlig pladskrævende udvalgsvarer.  
  
Vurdering af de forventede butikstyper i aflastningsområdet i forhold til eksisterende butikker. 

Nedenstående butikskoncepter kunne være eksempler på fremtidige nye butikker i megacenteret, og er de 
typer butikker, der ønskes tiltrukket til aflastningscenteret, idet hovedparten af udvalgsvarebutikkerne 
forsat ønskes placeret i bymidterne. Dette sikres ved at der er fastsat retningslinjer for minimumstørrelser 
på butiksstørrelser i aflastningscenteret. 
 

Power  Senge Kompagniet Euromaster Bygma Sejr dyner 

Hööks  Flügger farver Petworld Kære børn Botex  

Ikea Ilva Plantorama   
Tabel 8: Butikskoncepter der kunne være eksempler på fremtidige nye butikker i megacenteret 

Disse koncepter repræsenterer, på nær Hööks, butikstyper, der allerede findes i Holbæk Mega Center, så 

en udvidelse vil alene sikre større udbud og konkurrence i Holbæk Mega Center. Vejledning om 

detailhandelsplanlægning beskriver at der ikke kan planlægges for særlig pladskrævende udvalgsvarer i et 

aflastningscenter, dog kan der planlægges for to nabo områder med disse anvendelse. I Holbæk Mega 

Center kan dette kun gennemføres med en meget detaljeret kommuneplanlægning. Dette er ikke 

hensigtsmæssigt, ift. eksisterende butikssammensætning og muligheden for en fleksibel administration af 

området. Det må forventes, at der også fremover vil være en blanding af butikskategorier, og at flere af 

butikskoncepterne også i fremtiden vil ligge tæt på grænsen mellem de to typer. Derfor planlægges Holbæk 

Mega Center for både udvalgsvare og særlig pladskrævende udvalgsvare. 

Der er et handelsunderskud i oplandet omkring Holbæk på udvalgsvarer, og især på møbler. Derfor kan der 

planlægges for at etablere et stort møbelhus i Holbæk Mega Center i det resterende 30.000 m2 

detailhandelsareal. Se i øvrigt afsnittet Handelsbalancen. 

Dog oplever Vestsjælland generelt en mindre vækst end resten af  landet, herunder Holbæk by. Det har 

betydning for især møbler og elektronik, som har de største oplande. Det betyder, at udviklingen af Holbæk 

Mega Center skal ske i et velovervejet tempo, for ikke at underminere grundlaget for handel i bymidterne.   

 

Tilgængelighed 

Det er muligt at ankomme gående til megacentret 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. Der er mellem 2 

og 2,5 km mellem Holbæk Bymidte og Holbæk Mega Center. Området er således godt tilgængeligt for både 

bilister og andre trafikformer. 

Ændring i konkurrenceniveauet (priseffekt) 

Forventet, fremtidig omsætning fordelt på det planlagte aflastningsområde og øvrige centerområder, 

herunder hvor stor en andel af den eksisterende omsætning i bymidten og oplandet, der skønnes at flytte til 

aflastningsområdet. 
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 Dagligvarer Udvalgsvarer 

Andel af omsætning der flyttes 2% 12% 

Procentvise forskel i gns. Butiksareal 0% 550% 

Gns. Antal butikker pr. branche 15 61 

Andel af efterspørgslen der er E-handel Default Default 

Resultat af beregningsværktøj Uvæsentlig Middel 

Tabel 9: Datagrundlag for beregning af priseffekt. 

 
I det udgangspunkt, at der ikke ændres på de gældende samlede rammer for detailhandel i hverken Holbæk 

Mega Center 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 

områder, som ikke modsvares i det andet område af en tilsvarende vækst.  

Det gennemsnitlige butiksareal pr. butik i aflastningsområdet sammenlignet med eksisterende butikker i 

bymidten og øvrige centerområder, evt. fordelt på brancher. 

Der er forskel på den gennemsnitlige butiksstørrelse i Holbæk Mega Center og i Holbæk bymidte. Selv hvis 

man ser bort fra Bauhaus, som er større end andre butikker i Holbæk, er gennemsnitsforskellen på de to 

område mellem 500-600%.  

Det gennemsnitlige antal butikker inden for de tilstedeværende brancher i bymidten og opland  

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 ”beregningsvaerktoej_til_detailhandelsplanlaegning.xlsx” viser 

det et resultat for dagligvarer, som betegnes ”Uvæsentlig” og et resultat for udvalgsvarer som betegnes 

som ”Middel”. For dagligvarer er resultatet uvæsentligt, og det skyldes hovedsagligt at der ikke ændres på 

udbuddet af dagligvarer. En middel konkurrenceeffekt for udvalgsvarer betyder, at forbrugere i oplandet 

samlet set vil opleve en mærkbar konkurrenceeffekt. Dette afspejler, at der i forvejen er nogen 

konkurrence i byen og i oplandet, men at der er potentiale for at forbedre konkurrenceforholdene – samt 

at den andel af omsætningen der forventes at ske i aflastningsområdet har en vis størrelse.   

Relation mellem Holbæk Bymidte og Aflastningscenteret 

Holbæk Mega Center er opført og udviklet over de sidste 15-20 år. Området er relativt succesfuldt og har 

løbende udvidet antallet af butikker. Der er gennem disse år sket en udvikling i Holbæk bymidte med flere 

oplevelses- og specialbutikker. Holbæk Mega Center har eksisteret i mange år, hvilket betyder, at den 

tilpasning i butiksudbuddet, som følger af en øget lokal konkurrence, må forventes at være indtruffet.  

Holbæk Mega Center spiller dog også en betydelige rolle i den regionale detailhandelsstruktur, og er, 

sammen med bymidten, med til at sikre Holbæk sin styrkeposition på Vestsjælland.  

Oplandseffekt  

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 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 Mega 

Center. Der vurderers 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 10 udviklingen i handelsbalancen i udvalgte oplande baseret på analysemetode 3 (fagligt skøn, side 8) og det relevante 
opland. 
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Konklusioner på oplandseffekten. 

Hensyn På kort sigt 2021 (mellemår) På langt sigt 2029 (horisontåret) 

Styrket konkurrence til fordel for 
forbrugeren (step 3) 

En delvis udvikling af Holbæk 
Mega center vil 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 
konkurrence situationen ændres 
væsentlig. Dette er bl.a. fordi 
sammensætningen af butikstyper 
i Holbæk Mega Center forventes 
fastholdes. 

Påvirkning af butiksforsyningen i 
bymidten, de mindre oplandsbyer 
og i landdistrikterne (Step 2) 

En udvidelse af Holbæk Mega 
Center vil kun i uvæsentlig grad 
ændre på balancen mellem Mega 
Centeret og Bymidten. I forhold 
til oplandsbyer som 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 dog mindre, hvilket 
betyder at detailhandlen ikke 
oplever den samme vækst 
udenfor Holbæk som i Holbæk. 

Påvirkning af byens samlede 
oplandseffekt i forhold til 
nabokommuner (step 1) 

På baggrund af  analysen og 
supplerende detaljering af 
enkelte tal 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. 

På baggrund af  analysen og 
supplerende detaljering af 
enkelte tal 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 Nordvest 
Sjællands største handelsby, frem 
for de øvrige byer, dog uden at 
der flyttes væsentlig omsætning 
væk fra disse centre. Se i øvrigt 
tabel 10. 

. 

 


