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1 Baggrund, formål og sammenfatning 

På Bombardier-grunden i Dronningborg, der ligger i den nordøstlige del af Ran-

ders, ligger den nu lukkede Scandia togvognsfabrik. Der er igangsat en proces 

for omdannelse af området fra et tidligere industriområde til en moderne bydel 

med blandede bolig- og erhvervsformål. Som led i omdannelsen af området til 

den nye bydel, 'Sporbyen Scandia', udvikles ca. 1.000 nye boliger. Hertil kom-

mer en stigning i indbyggertallet som følge af tilflytningen til byvækstområderne 

i Dronningborg. Hele området i og omkring Sporbyen Scandia står dermed over 

for en betydelig udvikling de kommende år. 

I området mellem Udbyhøjvej og Toldbodgade, se kortet side 7, ønskes derfor 

nye muligheder for udvikling af detailhandel. For at muliggøre de nye butikker 

ønskes det eksisterende bydelscenter i Dronningborg udvidet mod vest ad Ud-

byhøjvej. Konkret er der ønsker om at etablere i alt 6.500 m² ny detailhandel i 

området. Den nye detailhandel vil bestå af én stor dagligvarebutik på ca. 2.500 

m² samt en række mindre butikker i en tidligere industrihal, der omdannes til en 

torvehal med et bruttoetageareal til detailhandel på i alt ca. 4.000 m². På bag-

grund af andre tilsvarende torvehaller vurderes det, at op mod ca. 2.200 m² vil 

blive udnyttet til dagligvarebutikker og at op mod ca. 1.800 m² vil blive udnyttet 

til udvalgsvarebutikker. Butiksenhederne vil være op til 100 m² pr. butik. Det er 

også muligt, at der etableres restaurations- eller serviceerhverv i torvehallen. I 

så fald vil bruttoetagearealet til detailhandel være mindre end forudsat her. Den 

store dagligvarebutik ønskes etableret mod Udbyhøjvej ved Teglvej. Den tidlige-

re industrihal, som omdannes til en torvehal, ligger centralt i den nye bydel. 

COWI er blevet bedt om at undersøge grundlaget for en udvidelse af bydelscen-

tret i Dronningborg og vurdere effekterne af op til ca. 6.500 m² ny detailhandel i 

Sporbyen Scandia. Analysen vurderer også konsekvenserne for den eksisterende 

detailhandel ved en fuld udbygning af det udvidede bydelscenter. Forudsætnin-

gerne for analysen er bl.a., at der udvikles ca. 1.000 nye boliger i Sporbyen 

Scandia. 

Der er med den nuværende restrummelighed i bydelscentret i Dronningborg mu-

lighed for at opføre ca. 1.600 m² ny detailhandel. For at udvide bydelscentrets 

fysiske og rummelige afgrænsning, så der kan planlægges for 6.500 m² ny de-

tailhandel, skal der foretages en redegørelse efter §11 e i Planloven. Dette notat 

indeholder de nødvendige redegørelser for at der kan etableres mindst 6.500 m² 

detailhandel ved Sporbyen Scandia, hvis området udvikles med de mange nye 

boliger.  

1.1 Sammenfatning 

Behov for udbygning af butiksstrukturen i Dronningborg 

Der bor i dag ca. 6.340 personer i det lokale opland til det udvidede bydelscen-

ter i Dronningborg. Den lokale dagligvareforsyning består af to store discountbu-

tikker samt ca. seks mindre dagligvarebutikker. Der er ingen udvalgsvarebutik-

ker i det lokale opland. Dagligvarebutikkerne i Dronningborg omsætter i dag for i 

størrelsesordenen 85-90 mio. kr. pr. år. Dækningsgraden for dagligvarer i Dron-

ningborg er i dag beregnet til ca. 66 %, hvilket betyder, at det lokale opland er 

betydeligt underforsynet med dagligvarer.  
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Indbyggertallet i det lokale opland forventes at stige til op mod 9.840 personer i 

2028. Hvis dagligvarebutiksstrukturen ikke udbygges, og hvis de eksisterende 

butikker ikke øger deres omsætning, vil Dronningborg være yderligere underfor-

synet med dagligvarer, og dækningsgraden for dagligvarer vil falde til ca. 40 % i 

2028. Forudsættes en arealintensitet, dvs. en omsætning pr. m², på 40.000 kr. 

pr. m² pr. år, vil der være balance mellem indbyggernes dagligvareforbrug og 

butikkernes dagligvareomsætning, hvis der er ca. 5.700 m² dagligvarebutikker i 

Dronningborg i 2028. Det er ca. 3.300 m² mere end i dag. 

Omsætningen i den nye detailhandel 

De 6.500 m² ny detailhandel i det udvidede bydelscenter vurderes at kunne om-

sætte for ca. 125-145 mio. kr. pr. år på kort sigt (2019) og ca. 150-170 mio. kr. 

pr. år på længere sigt (2028). Heraf vurderes dagligvareomsætningen på kort 

sigt at udgøre ca. 110-120 mio. kr. pr. år, mens udvalgsvareomsætningen vur-

deres at udgøre ca. 20-25 mio. kr. pr. år. Det vurderes, at dagligvareomsætnin-

gen på længere sigt vil udgøre ca. 125-135 mio. kr. pr. år, mens udvalgsvare-

omsætningen vurderes at udgøre ca. 25-30 mio. kr. pr. år på længere sigt. 

Dækningsgraderne for dagligvarer og udvalgsvarer i det lokale opland forventes 

at stige til hhv. ca. 137 % og ca. 24 % på kort sigt og hhv. ca. 83 % og ca. 19 

% i 2028. Det konkluderes altså, at hvis der også etableres én stor dagligvare-

butik på ca. 2.500 m² (eller flere store dagligvarebutikker med et samlet areal 

på 2.500 m²) samt ca. 2.200 m² mindre dagligvarebutikker, vil bydelen fortsat 

være underforsynet med dagligvarer. Dette er gældende for en situation, hvor 

der udvikles ca. 1.000 nye boliger i Sporbyen Scandia og hvor byvækstområder-

ne på kanten af Dronningborg udvikles med nye boliger. 

De ca. 1.000 nye boliger, der udvikles som led i omdannelsen af Bombardier-

grunden, indgår forudsætningerne for beregningen af forbrugspotentialet. Der er 

på tidspunktet for dette notat ikke kommuneplanlagt ca. 1.000 nye boliger. Det i 

nærværende notat beregnede forbrugspotentiale er derfor gældende for en situ-

ation, hvor der er kommuneplanlagt for 1.000 nye boliger. 

Effekter for de eksisterende dagligvarebutikker  

Den nye dagligvarebutik på 2.500 m² vil hente størstedelen af sin omsætning 

hos de nærliggende dagligvarebutikker1. Det vurderes, at dagligvarebutikkerne i 

torvehallen vil hente omtrent halvdelen af deres omsætning lokalt i Randers by 

og omtrent halvdelen fra et opland uden for Randers by, men i Randers Kom-

mune. Effekterne for den eksisterende dagligvarehandel er opsummeret i tabel 

1. På kort sigt vil effekterne være størst for det lokale opland, Dronningborg, 

samt for Dagli' Brugsen i Harridslev. Effekterne for den eksisterende dagligvare-

handel vil dog aftage betydeligt i takt med, at forbrugsgrundlaget i det lokale 

opland stiger som følge af tilflytningen til de mange nye boliger i Dronningborg. 

Effekterne for den eksisterende detailhandel vil således være begrænsede i 

2028. 

                                                
1 I lokalplanlægningen gives mulighed for dagligvarebutikker på op til 2.500 m². Areal-

rammen på 2.500 m² kan udnyttes af flere dagligvarebutikker med et samlet areal på op 

til 2.500 m² - f.eks. to store dagligvarebutikker à 1.250 m². To store dagligvarebutikker à 

ca. 1.250 m² vurderes, at ville få en omsætning svarende til omsætningen i én stor dag-

ligvarebutik på ca. 2.500 m². 
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Opland Omsætningsre-

duktion  

(mio. kr. pr. år) 

Omsætnings-

reduktion 

(%) 

Andel af oms. 

i ny stor butik som 

hentes i opland (%) 

Andel af oms. nye 

små butikker som 

hentes i opland (%) 

Dronningborg ca. 42 ca. 47 ca. 45 ca. 10 

Randers 

midtby 

ca. 17 ca. 4 ca. 10 ca. 30 

Østervang ca. 4 * ca. 5 ca. 0 

Randers NØ ca. 4 * ca. 5 ca. 0 

Randers MV ca. 9 ca. 8 ca. 10 ca. 0 

Harridslev ca. 13 * ca. 15 ca. 0 

Paderup ca. 7 ca. 2 ca. 5 ca. 10 

Øvrige ca. 18 - ca. 5 ca. 50 

Total ca. 115 - 100 100 

Tabel 7. Effekter for den eksisterende dagligvarehandel, 2019, ved etablering af én daglig-

varebutik på ca. 2.500 m² og ca. 2.200 m² små dagligvarebutikker i torvehallen. *Kan 

ikke oplyses pga. diskretionshensyn til enkelte butikker. 

Effekter for de eksisterende udvalgsvarebutikker 

Etableringen af den nye detailhandel har effekter for den eksisterende udvalgs-

varehandel. Det nærmeste større udbudspunkt af udvalgsvarebutikker er Ran-

ders bymidte i oplandet, der her betegnes Randers midtby. 

Det vurderes, at etableringen af ca. 4.700 m² dagligvarehandel i det udvidede 

bydelscenter i Dronningborg på kort sigt vil betyde en omsætningsreduktion i 

Randers midtbys udvalgsvarebutikker på ca. 3-7 mio. kr. pr. år på grund af fær-

re afledte køb i udvalgsvarebutikkerne. Det vurderes, at etableringen af ca. 

1.800 m² udvalgsvarebutikker i det udvidede bydelscenter i Dronningborg på 

kort sigt vil betyde en omsætningsreduktion i Randers midtbys udvalgsvarebu-

tikker på ca. 5-8 mio. kr. pr. år på grund af den mere eller mindre direkte kon-

kurrence til bymidtens udvalgsvarebutikker. Den samlede omsætningsreduktion 

i Randers midtbys udvalgsvarebutikker som følge af etableringen af dagligvare- 

og udvalgsvarebutikker i det udvidede bydelscenter i Dronningborg svarer til en 

omsætningsreduktion i den eksisterende udvalgsvarehandel på 1-2 %. På læn-

gere sigt vil det stigende forbrugsgrundlag, særligt som følge af det stigende 

indbyggertal, langt overstige effekterne af den nye detailhandel. De nye borgere 

vil tilsammen have et årligt udvalgsvareforbrug i fysiske butikker på i størrelses-

ordenen 60 mio. kr. i 2028. Dermed vil effekterne af byudviklingen i Dronning-

borg samlet set være positive for den eksisterende udvalgsvarehandel. 

Udvidelsen af bydelscentret i Dronningborg understøtter målene for de-

tailhandlen 

I Kommuneplan 2017 for Randers Kommune er det bl.a. målet, at Randers styr-

kes som detailhandelsudbudspunkt i konkurrencen med de øvrige regionale cen-

tre for detailhandel. Torvehallen med de mange små butikker samt den nye sto-

re dagligvarebutik vil ligge i tilknytning til hinanden og til områdets øvrige by-

funktioner. Den større koncentration af detailhandel og det nye koncept med 

torvehallen vil betyde, at byen får et nyt handelsmiljø, der kan styrke Randers i 

konkurrencen med andre handelssteder. 

Dronningborg er i dag betydeligt underforsynet med dagligvarer og vil være 

yderligere underforsynet i fremtiden. Med etableringen af de nye dagligvarebu-
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tikker i det lokale opland styrkes den decentrale dagligvareforsyning. Det vurde-

res samlet set, at etableringen af den nye detailhandel i det udvidede bydelscen-

ter understøtter Randers Kommunes mål for detailhandlen. 

Vurderingen af områder, der kan inddrages i bydelscentret 

I vurderingen af mulige områder, der kan inddrages i bydelscentret, er der lagt 

vægt på, at bydelscentret afgrænses så koncentreret som muligt, så der undgås 

en for stor spredning af butikker og øvrige byfunktioner. Størrelsen og afgræns-

ningen af bydelscentret er søgt tilpasset til Dronningborg, som er det lokale op-

land, der betjenes af bydelscentret. Det foreslås, at bydelscentret udvides mod 

vest langs Udbyhøjvej, så bydelscentret indeholder de to projektområder, torve-

hallen og dagligvarebutikken. Det vurderes, at det eksisterende uudnyttede lo-

kalcenter ved Herman Stillingsvej bør nedlægges for at opnå den mest hen-

sigtsmæssige detailhandelsstruktur. 

Lokalcentret ved Herman Stillingsvej indgår med den fulde restrummelighed i 

dette notat. Det skal dog bemærkes, at der ligger en gældende lokalplan for en 

del af lokalcentret, som giver mulighed for at (gen-)etablere op til 1.200 m² 

dagligvarebutik. Hvis lokalplanen ikke aflyses, vil der ud over den detailhandel, 

der er beskrevet i notatet også kunne etableres 1.200 m² dagligvarehandel in-

den for lokalplanens område. 

Effekter for bymiljøet og trafikken 

Udvidelsen af Dronningborg bydelscenter vil ske som led i omdannelsen af Bom-

bardier-grunden til Sporbyen Scandia. Den nye detailhandel i det udvidede by-

delscenter vil indgå som en integreret del af den nye bydel og vil ligge i tilknyt-

ning til andre funktioner. Det vurderes, at udvidelsen af bydelscentret som led i 

omdannelsen af Bombardier-grunden vil have positive effekter for bymiljøet. 

Af de bærende udviklingsprincipper fremgår bl.a., at der skabes nye forbindelser 

til de omkringliggende områder, og at der evt. etableres en bro/vejføring hen 

over området til Udbyhøjvej. I helhedsplanen for den nye bydel fremgår desu-

den, at der planlægges etableret et centralt grønt strøg gennem bydelen. Det 

vurderes, at trafikken til og fra det udvidede bydelscenter kan afvikles på en 

hensigtsmæssig måde, og at området vil være tilgængeligt for alle trafikarter, 

herunder gående og cyklende samt handlende, der benytter kollektiv transport. 
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2 Sammenhæng med kommuneplanlægningen 

Af hovedstrukturen i Kommuneplan 2017 for Randers Kommune fremgår, at de-

tailhandelsplanlægningen i Randers har fokus på: 

› "at styrke Randers i konkurrencen med Århus og Aalborg, og derved som 

minimum opretholde det nuværende befolkningsgrundlag for Randers' de-

tailhandelsopland 

› at koncentrere udvalgsvarebutikkerne i midtbyen og i Paderup 

› at sikre en afbalanceret butiksudvikling mellem Paderup og midtbyen. 

› at sikre dagligvareforsyningen i midtbyen, med dagligvarebutikker på op til 

3.500 m2 

› at give mulighed for at drive decentral dagligvareforsyning i lokalområderne 

og de mindre byer" 

I Kommuneplan 2017 for Randers Kommune er det bl.a. målet, at Randers styr-

kes som detailhandelsudbudspunkt i konkurrencen med de regionale centre for 

detailhandel, Aalborg og Aarhus. Tendensen i mange byer er, at antallet af bu-

tikker reduceret, mens antallet af service- og restaurationsvirksomheder stiger. 

Centerområderne bliver dermed mere blandede. Sammen med butikkerne er 

service-, restauration- og kulturtilbud vigtige elementer for et handelsområdes 

attraktivitet for kunderne og i konkurrencen mellem byerne om at være attrakti-

ve for indbyggere og tilflyttere. Udviklingen af torvehallen med små butikker 

med et samlet bruttoetageareal på 4.000 m² i tilknytning til de øvrige eksiste-

rende og nye byfunktioner i den nye bydel Sporbyen Scandia vil betyde, at Ran-

ders får et nyt handelsmiljø, som ikke findes i Randers i dag. 

Med udvidelsen af bydelscentret i Dronningborg gives mulighed for nye udvalgs-

varebutikker i en torvehal. Lokalplanen, som dækker området med torvehallen, 

vil kun give mulighed for små udvalgsvarebutikker. Dermed vil udvalgsvarebu-

tikker forsat skulle koncentreres i midtbyen og i Paderup. Med planlægningen for 

små udvalgsvarebutikker i torvehallen gives mulighed for en særlig form for de-

tailhandel, der kan bidrage til, at styrke Randers i konkurrencen med Aarhus og 

Aalborg. På denne baggrund vurderes det, at planlægningen for udvalgsvare-

handel i det udvidede bydelscenter i Dronningborg samlet set understøtter må-

lene i kommuneplanen. 

Dronningborg i dag er betydeligt underforsynet med dagligvarer og vil være 

yderligere underforsynet såfremt tilflytningen til de ca. 1.000 nye boliger ikke 

ledsages af en udbygning af dagligvarebutiksstrukturen i oplandet. Med etable-

ringen af de nye dagligvarebutikker i oplandet styrkes den decentrale dagligva-

reforsyning, idet de nye dagligvarebutikker medfører en mere fintmasket daglig-

varebutiksstruktur med kortere afstande til nærmeste dagligvarebutik for bor-

gerne. 

Det vurderes samlet set, at etableringen af den nye detailhandel i det udvidede 

bydelscenter ved Sporbyen Scandia i Dronningborg understøtter de angivne mål 

for detailhandlen i Kommuneplan 2017 for Randers Kommune. 
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Eksisterende centerstruktur i Dronningborg 

 Bydelscenter 

Dronningborg 

Lokalcenter 

Herman Stillings Vej 

Maksimal butiksstørrelse for 

dagligvarebutikker 

2.000 m² 1.000 m² 

Maksimal butiksstørrelse for 

udvalgsvarebutikker 

1.000 m² 500 m² 

Arealramme til detailhandel 4.000 m² 1.500 m² 

Vurderet bruttoetageareal 

af eksisterende detailhandel 

Ca. 2.400 m² 50 m² 

Restrummelighed Ca. 1.600 m² 1.450 m² 

Tabel 10. Eksisterende centerstruktur i Dronningborg. 

Det er muligt at etablere andre servicefunktioner i et bydelscenter. Det er også 

muligt at inddele en bydelscenter i delområder med separate arealrammer og 

maksimale butiksstørrelser. 

 

Hvis der planlægges for ændringer i centerstrukturen, herunder udvidelse af et 

eksisterende bydelscenter, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg og der 

skal bl.a. redegøres for et tilstrækkeligt lokalt forbrugsgrundlag. Omsætningsni-

veauet og forbrugsudviklingen er afgørende parametre for at vurdere det lokale 

forbrugsgrundlag og forbrugspotentiale. 

 

2.1 Vurdering af området, der inddrages i bydelscentret 

Bombardier-grunden ligger mellem Udbyhøjvej og Toldbodgade samt mellem et 

lokalcenter mod vest og et bydelscenter mod øst. Projektområdet for den nye 

dagligvarebutik ligger i forlængelse af det nuværende bydelscenters vestlige 

grænse. Industrihallen, der omdannes til en torvehal ligger centralt på Bombar-

dier-grunden ca. 500 meter fra de to centerområder. 



 

 

     

NYT BYDELSCENTER VED UDBYHØJVEJ, RANDERS Ø  11  

  

ny torvehal 

ny dagligvarebutik 

Figur 1. De omtrentlige placeringer af den nye dagligvarebutik på 2.500 m² og den nye 

torvehal. 

For at muliggøre etableringen af den nye dagligvarebutik og torvehallen foreslås 

følgende: 

› Dronningborg bydelscenter udvides ca. 500 m mod vest, så det indeholder 

projektområderne. Det eksisterende lokalcenter foreslås nedlagt, da der på 

nær en kiosk ikke er butikker her, og da udviklingen i højere grad koncen-

treres i den østlige del. 

I vurderingen af mulige områder, der kan inddrages i bydelscentret er der lagt 

vægt på, at bydelscentret afgrænses så koncentreret som muligt, så der undgås 

en for stor spredning af butikker og øvrige byfunktioner. Størrelsen og afgræns-

ningen af bydelscentret er søgt tilpasset til Dronningborg, som er det lokale op-

land, der betjenes af bydelscentret. Det vurderes, at det eksisterende uudnytte-

de lokalcenter bør nedlægges for at opnå den mest hensigtsmæssige detailhan-

delsstruktur.  

2.2 Effekter for bymiljøet og for afviklingen af trafikken 

Udvidelsen af Dronningborg bydelscenter vil ske som led i omdannelsen af Bom-

bardier-grunden til Sporbyen Scandia. Den nye detailhandel i det udvidede by-

delscenter vil indgå som en integreret del af den nye bydel i tilknytning til nye 

boliger, erhverv, kulturinstitutioner mv. 

Foreløbigt arbejder kommunen og investor med følgende bærende principper for 

omdannelsen: 

› "Området skal udvikle sig til en bydel, der med sin egen karakter og historie 

opleves som en samlet helhed. 

› Området skal åbne sig op mod de omkringliggende bydele og skabe nye 

forbindelser til havnen, Tøjhushaven, midtbyen og Dronningborg. 



 

 

     

 12  NYT BYDELSCENTER VED UDBYHØJVEJ, RANDERS Ø 

  

› Områdets disponering skal tage udgangspunkt i en mulig klimabroforbindel-

se med en vejføring hen over området til Udbyhøjvej. 

› Området skal have tydelige blå elementer – eksempelvis ved at åbne Lade-

gårdsbækken op og ved at lave smarte regnvandsløsninger i forbindelse 

med parkeringsarealerne. 

› Området skal kunne tilbyde mange forskellige boformer og være attraktiv 

for flere typer af brugere. 

› Områdets status som regionalt industriminde skal tydeliggøres og indarbej-

des i den nye bydel. Besøgende skal kunne gå på opdagelse i industrikultu-

rens spor. 

› De eksisterende, bevaringsværdige bygninger skal genbruges til både mid-

lertidige og permanente nye anvendelser."2 

 

Det vurderes, at udvidelsen af bydelscentret som led i omdannelsen af Bombar-

dier-grunden vil have positive effekter for bymiljøet. 

På tidspunktet for dette notats udarbejdelse, arbejdes der stadig på den mere 

detaljerede udformning af den nye bydel. Af de bærende principper fremgår det 

dog bl.a., at der skabes nye forbindelser til de omkringliggende områder, og at 

der evt. etableres en bro/vejføring hen over området til Udbyhøjvej. I helheds-

planen for den nye bydel fremgår desuden, at der planlægges etableres et cen-

tralt grønt strøg gennem bydelen. Dagligvarebutikken på 2.500 m² vil primært 

blive vejbetjent fra Udbyhøjvej og vil blive sammenbygget med et p-hus. Torve-

hallen vil primært blive vejbetjent fra Toldbodgade og sekundært (inkl. vareind-

levering) fra Udbyhøjvej. Områdets parkeringspladser etableres i p-huse samt 

på terræn og vil være koncentreret fire steder i bydelen. På baggrund af de før 

oplistede bærende principper for omdannelsen samt de foreløbige planer, vurde-

res det, at trafikken til og fra det udvidede bydelscenter kan afvikles på en hen-

sigtsmæssig måde, og at området vil være tilgængeligt for alle trafikarter, her-

under gående og cyklende samt handlende, der benytter kollektiv transport. 

  

                                                
2 https://planlaegning.randers.dk/byudvikling-og-projekter/sporbyen-scandia/om-

sporbyen-scandia/ 

https://planlaegning.randers.dk/byudvikling-og-projekter/sporbyen-scandia/om-sporbyen-scandia/
https://planlaegning.randers.dk/byudvikling-og-projekter/sporbyen-scandia/om-sporbyen-scandia/
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3 Omsætningen i detailhandlen i Randers 

De følgende to afsnit beskriver detailhandlen i de dele af Randers, der udgøres 

af oplandet til det udvidede bydelscenter og de nærmeste oplande. 

3.1 Omsætningen i det udvidede bydelscenter i 
Dronningborg 

Det forudsættes, at det udvidede bydelscenter med en udvidet arealramme vil få 

en placering som vist på kortet på s. 7. Det forudsættes endvidere at bydelscen-

tret udvikles med ca. 6.500 m² ny detailhandel. Den nye detailhandel i bydels-

centret vil bestå af én stor dagligvarebutik på op til ca. 2.500 m² samt torvehal-

len på i alt 4.000 m². På baggrund af lignende torhaller vurderes det, at daglig-

varebutikkerne vil udgøre ca. 2.200 m², og at de mindre udvalgsvarebutikker vil 

udgøre ca. 1.800 m². Butikkerne i torvehallen vil have butiksstørrelser på mak-

simalt 100 m². Hertil kommer den eksisterende detailhandel i bydelscentret. 

Omsætningen i den eksisterende detailhandel 

I bydelscentret ligger i dag to store dagligvarebutikker, Netto og Rema 1000, 

samt ca. 6 mindre dagligvarebutikker. Det vurderes, at den eksisterende detail-

handel i bydelscentret i dag omsætter for ca. 85-90 mio. kr. pr. år. Bruttoetage-

arealet af den eksisterende detailhandel inkl. personalefaciliteter i bydelscentret 

er opgjort til ca. 2.400 m². 

Omsætningen i en eller flere ny store dagligvarebutikker 

Det vurderes, at arealintensiteten i den nye dagligvarebutik på 2.500 m² vil væ-

re ca. 35.000 kr. pr. m² pr. år på kort sigt (2019). Det svarer til niveauet i an-

dre tilsvarende dagligvarebutikker. I takt med etableringen af flere boliger i 

Sporbyen Scandia forventes arealintensiteten at stige lidt på længere sigt. Der 

forudsættes således en arealintensitet på ca. 40.000 kr. pr. m² i 2028. Dermed 

vil den store dagligvarebutik have en omsætning på ca. 85 mio. kr. på kort sigt 

og ca. 100 mio. kr. på lang sigt. 

I lokalplanlægningen gives mulighed for dagligvarebutikker på op til 2.500 m². 

Arealrammen på 2.500 m² kan udnyttes af flere dagligvarebutikker med et sam-

let areal på op til 2.500 m² - f.eks. to store dagligvarebutikker à 1.250 m². To 

store dagligvarebutikker à ca. 1.250 m² vurderes, at ville få en omsætning sva-

rende til omsætningen i én stor dagligvarebutik på ca. 2.500 m². Hvis der i ste-

det etableres et stort antal små dagligvarebutikker, så er det sandsynligt, at den 

samlede dagligvareomsætning, som kan henføres til de 2.500 m², er lavere. 

Dette skyldes, at arealintensiteten i små dagligvarebutikker som f.eks. blom-

sterhandlere eller bagere er lavere end arealintensiteten i f.eks. en moderne dis-

countbutik. 

Omsætningen i detailhandlen i torvehallen 

De mindre dagligvare- og udvalgsvarebutikker etableres i en tidligere industrihal 

på Bombardier-grunden, som omdannes til en torvehal (se fig. 1). Industrihallen 

har i dag et areal på ca. 4.000 m² og ønskes udnyttet til en kombination af min-

dre detailhandelsenheder, restaurationserhverv mv. 
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Det er sandsynligt, at en del af torvehallen udnyttes til andre byfunktioner end 

detailhandel, herunder serviceerhverv eller restaurationserhverv. Det er under-

søgt, hvor stor andelen af detailhandel er i tre eksisterende torvehaller i Dan-

mark, Torvehallerne KBH ved Israels Plads, Bazar Fyn i Odense og Bazar Vest i 

Aarhus. Andelen af detailhandel i eksisterende torvehaller kan benyttes som en 

indikator for, hvor meget detailhandel, der kan forventes etableret i den nye 

torvehal i Sporbyen Scandia3. Madboderne på Papirøen er mestendels take-away 

steder, dvs. ikke detailhandel. 

Torvehallerne KBH huser ca. 60 stader, som fortrinsvist udgøres af mindre dag-

ligvarebutikker, men også take-away steder og restauranter. En opgørelse af 

sammensætningen af virksomheder i torvehallerne Bazar Vest i Aarhus og Bazar 

Fyn i Odense viser, at torvehaller huser mange andre funktioner end blot detail-

handel. Der er f.eks. et stort antal andre byfunktioner som frisør, take-away 

steder, restaurationer, værksteder mv. i torvehallerne. Andelen af detailhan-

delsenheder Bazar Vest er opgjort til ca. 40 % af det samlede antal enheder i 

torvehallen. De 40 % er fordelt ligeligt på dagligvarebutikker og udvalgsvarebu-

tikker. Andelen af detailhandelsenheder i Bazar Fyn er opgjort til ca. 70 % af det 

samlede antal enheder i torvehallen. Ca. 30 % af enhederne i torvehallen er 

dagligvarebutikker, mens ca. 40 % er udvalgsvarebutikker. 

Da det ønskes, at give mulighed for at hele torvehallen på Bombardier-grunden 

kan udnyttes til detailhandel forudsættes det, at der gives mulighed for detail-

handel på i alt 4.000 m² og at ca. 55 % udnyttes til dagligvarehandel mens ca. 

45 % udnyttes til udvalgsvarehandel. 

Det vurderes, at arealintensiteten i mindre dagligvare- og udvalgsvarebutikker 

vil være ca. 10-15.000 kr. pr. m² pr. år på kort sigt (2019). Arealintensiteten 

forventes at stige til ca. 12.500-17.500 kr. pr. m² frem mod 2028. 

Samlet omsætning i det udvidede bydelscenter 

Samlet set forventes de 6.500 m² ny detailhandel i det udvidede bydelscenter af 

omsætte for ca. 125-145 mio. kr. pr. år på kort sigt (2019) og ca. 150-170 mio. 

kr. pr. år på længere sigt (2028). Heraf vurderes dagligvareomsætningen på 

kort sigt at udgøre ca. 110-120 mio. kr. pr. år, mens udvalgsvareomsætningen 

vurderes at udgøre ca. 20-25 mio. kr. pr. år. Det vurderes, at dagligvareomsæt-

ningen på længere sigt vil udgøre ca. 125-135 mio. kr. pr. år, mens udvalgsva-

reomsætningen vurderes at udgøre ca. 25-30 mio. kr. pr. år på længere sigt. 

  

                                                
3 Det antages, at andelen af detailhandelsenheder målt som antallet af detailhandelsenhe-

der ud af det samlede antal detailhandelsenheder er et retvisende udtryk for andelen af 

detailhandelsareal ud af det samlede torvehalsareal. 
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Butik Samlet areal 

(m²) 

År Omsætning  

(mio. kr. pr. år) 

Ny dagligvarebutik på 2.500 m² 2.500 

 

2019 ca. 85  

2028 ca. 100  

Nye dagligvarebutikker på op til 100 m² 

i torvehal 

2.200 2019 ca. 22-33  

2028 ca. 23-32  

Nye udvalgsvarebutikker på op til 100 

m² i torvehal 

1.800 

 

2019 ca. 18-27  

2028 ca. 23-32  

Total ny detailhandel 

 

6.500 

 

2019 ca. 125-145  

2028 ca. 150-170  

Netto, Rema 1000 og ca. 6 mindre dag-

ligvarebutikker 

2.380 

 

2019 ca. 85-90 

 2028 

Total detailhandel i udvidet bydelscenter 

 

8.080 

 

2019 ca. 215-235* 

2028 ca. 240-260* 

Tabel 2. Vurderet omsætning i den nye detailhandel i det udvidede bydelscenter. *under 

forudsætning af, at den eksisterende detailhandel fastholder sin nuværende omsætning. 

Torvehallens mindre dagligvare- og udvalgsvarebutikker vurderes at henvende 

sig til kunder i Randers Kommune. Det vurderes, at ca. halvdelen af omsætnin-

gen i detailhandlen i torvehallen hentes i Randers by og at ca. halvdelen hentes 

andre steder i Randers Kommune. 

3.2 Omsætningen i den eksisterende detailhandel 

De vurderede omsætningstal for dagligvarebutikker for 2016 er baseret på de af 

COWI indsamlede omsætningstal i forbindelse med detailhandelsanalysen fra 

2015. I forbindelse med detailhandelsanalysen blev omsætningstallene for 2013 

indhentet direkte fra de butiksdrivende, som også blev bedt om at vurdere deres 

omsætning i 2015. I de tilfælde hvor de butiksdrivende ikke oplyste omsæt-

ningstallene blev disse vurderet på baggrund af opslag i Supermarkedshåndbo-

gen som blev sammenholdt med COWI gennemsnitstal fra en lang række andre 

detailhandelsanalyser. Omsætningstallene er dermed til dels opgjort skønsmæs-

sigt. 

Afstanden fra de eksisterende dagligvarebutikker til de nye dagligvarebutikker er 

målt som køreafstanden ad vejnettet mellem hhv. de nærmeste og fjerneste 

beliggende store eksisterende dagligvarebutikker samt den nye store dagligva-

rebutik og torvehallen. 
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Butik Opland Afstand til nye 

butikker (km) 

Omsætning 

(mio. kr. pr. år) 

Netto, Rema 1000, ca. 6 mindre 

dagligvarebutikker 

Dronningborg ca. 0,4-0,8 ca. 85-90 

Føtex, Fakta, Netto, Meny, Lidl, 

Rema og mindre dagligvarebutik-

ker 

Randers 

midtby 

ca. 1,2 ca. 435 

Aldi, Fakta, Kiwi Netto og ca. 3 

mindre dagligvarebutikker 

Randers 

Midtvest 

ca. 2,5 ca. 95-115 

Fakta, Rema og ca. 3 mindre 

dagligvarebutikker 

Østervang ca. 2,0 * 

Fakta og ca. 4 mindre dagligva-

rebutikker 

Randers 

Nordøst 

ca. 2,5 * 

Dagli' Brugsen Harridslev ca. 5,0 * 

Tabel 3. COWIs vurderinger af omsætningerne (2016) og kørselsafstanden i bil mellem de 

nærmeste dagligvarebutikker og de nye dagligvarebutikker. *Kan ikke oplyses pga. diskre-

tionshensyn til enkelte butikker. 

 

Opland Afstand til nye butikker 

(km) 

Udvalgsvareomsætning 

(mio. kr. pr. år) 

Randers midtby 1,7 630 

Paderup 6,0 845 

Tabel 4. COWIs vurderinger af omsætningerne og kørselsafstanden i bil mellem de største 

udvalgsvareudbudspunkter i Randers og det udvidede bydelscenter. Omsætningen er for 

beklædning og øvrige udvalgsvare samt for året 2013. Afstanden er målt fra torvehallen til 

hhv. Torvegade og Randers Storcenter. 
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4 Oplandsanalyse 

I bydelscentret i Dronningborg ligger i dag i alt ca. 2.400 m² detailhandel. By-

delscentret har i dag en arealramme til detailhandel på 4.000 m². Dermed er 

der i dag en restrummelighed i bydelscentret på ca. 1.600 m². Den nye detail-

handel vil have et areal på op mod 6.500 m². Dermed er der behov for en udvi-

delse af bydelscentrets arealramme på ca. 4.900 m². 

Eksisterende detailhandel ca. 2.400 m² 

Eksisterende arealramme 4.000 m² 

Restrummelighed ca. 1.600 m² 

Ny detailhandel ca. 6.500 m² 

Behov for udvidelse af arealramme ca. 4.900 m² 

Ny arealramme 8.900 m² 

Tabel 5. Udvidelse af Dronningborg bydelscenter. 

For at planlægge for en udvidelse af bydelscentrets arealramme til detailhandel 

fra ca. 4.000 til ca. 8.900 m² skal der redegøres jf. § 11 e, stk. 3 i Planloven. 

Der skal bl.a. redegøres for det lokale forbrugsgrundlag. Da bydelscentret der-

med i dag har en arealramme på under 5.000 m² er der jf. § 1 stk. 2 i Bek. om 

afgrænsning af bymidter og bydelscentre ikke krav om at benytte den statistiske 

metode ved afgrænsningen af det udvidede bydelscenter. 

Den nye store dagligvarebutik på 2.500 m² i det udvidede bydelscenter vil pri-

mært forsyne de nærmeste omkringliggende boligområder i Dronningborg med 

dagligvarer. De nye mindre dagligvare- og udvalgsvarebutikker i torvehallen vil 

sandsynligvis tiltrække kunder fra Randers og fra et større opland i Randers 

Kommune. 

Bydelene omkring Dronningborg kan opdeles i mindre oplande med tilhørende 

lokale forbrugsgrundlag (se kortet på s. 8). Afgrænsningerne af oplandene tager 

udgangspunkt i centerstrukturen i Kommuneplan 2017. Afgrænsningerne er 

desuden afhængige af infrastrukturen, boligområdernes og dagligvarebutikker-

nes indbyrdes placeringer, herunder kørselsafstandene og kørselstiderne i bil. 

Selvom oplandene her er skarpt opdelte, vil de reelle forbrugsoplande overlappe 

hinanden noget mere og dermed se lidt anderledes ud. 

En beregning af forbruget i Randers Kommune viser, at en borger i Randers 

Kommune i gennemsnit bruger ca. 21.800 kr. pr. år på dagligvarer i fysiske bu-

tikker. 

4.1 Oplandet til det udvidede bydelscenter 

Oplandet, der her betegnes som Dronningborg, er oplandet til det udvidede by-

delscenter. Dronningborg afgrænses mod nord, øst og syd af det åbne land. Mod 

vest afgrænses Dronningborg af Tøjhushaven, Mellemvej, Østervangsvej, 

Skovlyvej samt det grønne område mellem Østervangsskolen og boligbebyggel-

sen ved Løvenholmvej.  

I Dronningborg bor i dag i alt ca. 6.340 borgere. Befolkningstætheden er højest i 

oplandets vestlige del og aftager gradvist mod øst. På kanten af Dronningborg 
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ligger flere byvækstområder. I etageboligbebyggelsen vest for Ladegårdsbæk-

ken bor ca. 1.040 personer. Boligbebyggelserne i Dronningborgs østlige del be-

står mestendels af åben-lav (parcelhuse) og tæt-lav (rækkehuse) bebyggelse. 

Frem mod 2028 forventes indbyggertallet i Dronningborg at stige til ca. 9.840 

personer. Befolkningsudviklingen beskrives nærmere i afsnit 5.1. 

I Dronningborg ligger to erhvervsområder foruden Bombardier-grunden, som 

omdannes til Sporbyen Scandia. Nord for Udbyhøjvej ved krydset Udbyhøjvej-

Dronningborg Alle ligger et erhvervsområde. I området ved Toldbodgade nord 

for en lystbådehavnen ligger oplandets største erhvervsområde. Arbejdspladser-

ne bidrager til omsætningen i detailhandlen i Dronningborg, men medregnes 

ikke i det lokale forbrugsgrundlag. 

Hovedindfaldsvejen til området, Udbyhøjvej, løber gennem Dronningborg. Udby-

højvej forbinder Randers med bl.a. Gimming, Harridslev, Tvede og Øster Tørs-

lev. Årsdøgnstrafikken på Udbyhøjvej ved projektområdets centrale del var ca. 

6.670 i 2016, hvilket indikerer en god beliggenhed for de mange bilister, der 

dagligt kører forbi projektområdet. Tjærbyvej løber gennem Dronningborg og 

krydser Udbyhøjvej lidt nord for projektområdet. Tjærbyvej forbinder Randers 

med bl.a. Tjærby, Vestrup og Østrup. Det udvidede bydelscenter vil have gode 

adgangsforhold for alle trafikanter. Der er i dag fire busstoppesteder på Udby-

højvej langs projektområdet samt cykelsti og fortov. Som led i omdannelsen af 

områder påtænkes bl.a. etableret et grønt strøg gennem området. Adgangsfor-

holdene til det udvidede bydelscenter vil således være gode for alle trafikarter.  

Ved krydset Udbyhøjvej-Tjærbyvej-Dronningborg Blvd. ligger et par servicefunk-

tioner og restaurationserhverv i tilknytning til de to store dagligvarebutikker, 

Netto og Rema 1000. De øvrige byfunktioner i oplandet er bl.a. kirke, plejehjem, 

lystbådehavne, kolonihavneområde mv. Antallet af arbejdspladser i Dronning-

borg forventes, at stige i takt med udviklingen af nyt erhverv i Sporbyen Scan-

dia. 

I bydelscentret ved krydset Udbyhøjvej-Tjærbyvej-Dronningborg Blvd. ligger to 

store dagligvarebutikker, Netto og Rema 1000, og ca. seks mindre dagligvarebu-

tikker i form af bager, slagter, blomsterhandel og to kiosker. De mindre daglig-

varebutikker ligger ca. 50-200 m fra Netto og Rema 1000. I lokalcentret mellem 

Tøjhushaven og Ladegårdsbækken i den vestlige del af oplandet ligger endnu en 

kiosk. Der har tidligere ligget en SuperBrugsen i lokalcentret. I området til sær-

lig pladskrævende varegrupper mellem Toldbodgade og kolonihaveområdet lig-

ger Bygma. 

4.2 Tilstødende oplande 

Vest for oplandet til det udvidede bydelscenter ligger oplandet, der her betegnes 

Østervang. Østervang afgrænses mod nord af Nordre Kirkegård og Lindevej, 

mod vest af Nørrebrogade og mod syd af Skovbakke og Regionshospitalet. I 

Østervang bor ca. 2.570 borgere. I Østervang ligger lokalcentret Nørre Boule-

vard. Dagligvarehandlen i Østervang udgøres af Fakta og Rema 1000, som beg-

ge ligger i tilknytning til Nørre Blvd., samt ca. tre mindre dagligvarebutikker, 

som ligger spredt i oplandet. 
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Længere mod vest ligger oplandet, der her betegnes som Randers Midtvest. 

Randers Midtvest afgrænses mod nord af Irisvej, Hermodsvej og Frederiksborg 

Alle. Mod øst afgrænses Randers Midtvest af Nørrebrogade, mod syd af Spinder-

vej, Campus Midt og Jyllandsgade. Mod vest afgrænses oplandet af Randers 

Stadion og Vester Blvd. I Randers Midtvest bor ca. 7.060 borgere. I Randers 

Midtvest ligger bydelscentret Mariagervej og lokalcentrene Rådmandsboulevard 

og Energivej. Dagligvarehandlen i Randers Midtvest udgøres af fire store daglig-

varebutikker; Aldi, Fakta, Kiwi og Netto. Aldi og Kiwi ligger på hovedtrafikåren 

Mariagervej, Fakta ligger på Energivej og Netto ligger ved rundkørslen i den 

vestlige ende af Rådmands Blvd. I oplandet ligger desuden ca. tre små dagligva-

rebutikker. 

Nordvest for oplandet til det udvidede bydelscenter ligger oplandet, der her be-

tegnes Randers Nordøst. Randers Nordøst afgrænses mod nord af Ringboule-

varden og det åbne land, mod øst af det åbne land og et grønt område, mod syd 

af Lindevej og Nordre Kirkegård og mod vest af Nørrebrogade. I Randers Nord-

øst bor ca. 3.700 borgere. Lokalcentret Nørrevang ligger i oplandet. Dagligvare-

handlen i Randers Nordøst udgøres af Fakta samt ca. fire små dagligvarebutik-

ker, der ligger på Hadsundvej og Glarbjergvej. 

Sydvest for oplandet til det udvidede bydelscenter ligger Randers midtby. Op-

landet, der betegnes som Randers midtby indeholder bl.a. den afgrænsede by-

midte, som dækker den historiske bykerne og strækker sig på tværs af Guden-

åen. Detailhandlen i den del af bymidten, som ligger på den sydlige side af åen, 

er begrænset. Randers midtby afgrænses mod nord af Campus Midt og Flinte-

bjerg. Mod øst afgrænses oplandet af Skovbakken og Tøjhushaven, mod syd af 

Gamle Stationsvej og erhvervsområdet ved Grenåvej. Mod vest afgrænses Ran-

ders midtby af det grønne område mellem Randers Naturcenter og et koloniha-

veområde. I Randers midtby bor ca. 10.800 indbyggere. I bymidten ligger Fø-

tex, fem store dagligvarebutikker samt mange mindre dagligvarebutikker. By-

midten i Randers midtby udgør hovedcenteret for detailhandlen i Randers. 

Nordøst for det lokale opland ligger oplandet, som her betegnes som Harrids-

lev. Lokalcentret i Harridslev ligger knap 5 km nordøst for bydelscentret i Dron-

ningborg. Oplandet Harridslev udgøres af byen af samme navn. Der bor ca. 

1.150 borgere i Harridslev og dagligvarehandlen udgøres af Dagli' Brugsen. 
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5 Forbrugspotentialet i Dronningborg 

Udviklingen i forbrugsgrundlaget har betydning for ny detailhandel i Dronning-

borg. Særligt udviklingen i indbyggertallet, herunder de mange tilflyttere til 

Sporbyen Scandia, privatforbruget og internethandlen har betydning for forud-

sætningerne for den nye detailhandel. 

5.1 Flere borgere i Dronningborg 

Der er flere byvækstområder i Dronningborg, og indbyggertallet i bydelen for-

ventes at stige markant frem mod 2028. Indbyggertallet i Dronningborg-

området4 forventes i befolkningsprognosen for Randers Kommune 2017-2029 at 

stige fra ca. 12.900 indbyggere i 2017 til ca. 15.000 indbyggere i 2028 svarende 

til en stigning på ca. 16 %. I befolkningsprognosen indgår ikke de ca. 1.000 nye 

boliger i Sporbyen Scandia. Der forudsættes i befolkningsprognosen heller ikke 

en fuld udnyttelse af restrummeligheden i boligområderne i Dronningborg. 

I det følgende beskrives befolkningsudviklingen, og den afledte stigning i for-

brugspotentialet, i Dronningborg, hvis der udvikles ca. 1.000 nye boliger i Spor-

byen Scandia, og hvis restrummeligheden i boligområderne i Dronningborg ud-

nyttes helt frem mod 2028. Der tages udgangspunkt i vedtagne planer. 

I Dronningborg bor i dag ca. 6.340 personer. På kanten af Dronningborg ligger 

flere byvækstområder (se figur 2). I disse byvækstområder er der i dag en rest-

rummelighed, der svarer til boliger til ca. 2.000 tilflyttere. Forbrugspotentialet 

fra kommuneplanlagte boligområder kan medregnes i det lokale forbrugspoten-

tiale. De ca. 2.000 tilflyttere medfører isoleret set stigninger i de årlige lokale 

forbrugspotentialer for dagligvarer og udvalgsvarer (beklædning og øvrige ud-

valgsvarer) på hhv. ca. 45 mio. kr. og ca. 30 mio. kr. 

 

                                                
4 Basisområde 'Dronningborg' i Bilag 2 til befolkningsprognose for Randers Kommune 

2017-2029. 
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Figur 2. Skærmbillede af Randers Kommunes optegninger restrummeligheder. Boligområ-

der er angivet med brun. Boligområder med restrummelighed er angivet med skravering. 

 

Område (vejnavn) ramme hektar tæt/lav åben/lav tilflyttere 

Dronningborg 

(Rosenholmvej) 

 1.08.B.13   9 29 

 1.08.B.13 28,89   924 

Dronningborg/Tjærby  1.08.B.14 1,81   70 

 1.08.B.14   63 202 

 1.08.B.2  6  16 

 1.08.B.2   26 83 

 1.08.B.3     113 362 

 1.08.B.12 10,38   332 

Total - 41,08 6 211 2.018  

Tabel 6. Randers Kommunes opgørelse (kolonne 1-5) af restrummeligheden i boligområ-

derne i Dronningborg og COWI's vurdering af antallet af forventede tilflyttere (kolonne 6) 

ved en fuld udbygning af rammeområderne. 

Foruden restrummelighederne svarende til boliger til ca. 2.000 tilflyttere er der 

planer om udviklingen af ca. 1.000 nye boliger som led i omdannelsen af Bom-

bardier-grunden til Sporbyen Scandia. De nye boliger i Sporbyen Scandia vil væ-

re en blanding af etageboliger og rækkehuse. Det forudsættes, at der vil flytte 

2,0 personer ind i hver af de ca. 1.000 nye boliger, svarende til i alt ca. 2.000 

tilflyttere. Kommuneplanen skal omfatte en periode på 12 år, og rammen for 

detailhandel skal derfor svare til forventningerne for en 12-årig periode. Da der 

endnu ikke er kommuneplanlagt for disse ca. 1.000 nye boliger, kan de ifølge 

reglerne ikke medregnes i det lokale forbrugspotentiale. Det beregnede lokale 

forbrugspotentiale i nærværende dokument er derfor et udtryk for det lokale 

forbrugspotentiale, når der kommuneplanlægges for de ca. 1.000 nye boliger. 

De ca. 2.000 tilflyttere til de ca. 1.000 nye boliger i Sporbyen Scandia medfører 

isoleret set stigninger i de årlige lokale forbrugspotentialer for dagligvarer og 

udvalgsvarer (beklædning og øvrige udvalgsvarer) på hhv. ca. 45 mio. kr. og ca. 

30 mio. kr. 
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Der forudsættes en årlig udtyndning i den eksisterende boligmasse i det lokale 

opland på ca. 5 % i perioden 2017-2028. Dette skyldes bl.a., at antallet af be-

boere pr. m² er størst når boligmassen er ny og netop tilflyttet, hvorefter der 

gradvist sker en udtynding over en længere årrække. Ved nybyggeri i form af 

rækkehuse og parcelhuse er tilflytterne ofte børnefamilier. Når børnene senere 

fraflytter boligerne, sker der en udtynding i boligmassen. 

Der er således tale om grov vurdering af indbyggertallet i Dronningborg i 2028. 

Samlet forudsættes en stigning i indbyggertallet i Dronningborg fra ca. 6.340 

personer i 2017 til ca. 9.840 personer i 2028. Stigningen indbyggertallet i det 

lokale opland, Dronningborg, i perioden 2017-2028 svarer isoleret set til en 

stigning i de årlige forbrugspotentialer for dagligvarer og udvalgsvarer på hhv. 

ca. 90 mio. kr. og 60 mio. kr. Hvis udviklingen nye boliger i Sporbyen Scandia 

sker over en længere periode end 12 år, vil den afledte stigning i forbrugsgrund-

laget tilsvarende ske over en længere tidsperiode. 

Boligudviklingen i dele af byvækstområderne på kanten af Dronningborg er bl.a. 

afhængige realiseringen af nye vejforbindelser, herunder en hel eller delvis for-

længelse af Ringboulevarden som vist på figur 3. 

Randers Byråd vedtog den 6. marts 2017 Forslag til Lokalplan nr. 631 – Dron-

ningborg Maskinfabrik og Idrætscenter til offentlig høring. Forslag til Lokalplan 

nr. 631 er i offentlig høring til den 3. maj 2017. Hvis forslaget vedtages i sin nu-

værende form vil det give mulighed for en udvikling af ca. 100 nye boliger, hvil-

ket isoleret set svarer til en stigning i det årlige forbrugspotentiale for dagligva-

rer på knap 5 mio. kr. 

Udvikles ca. 400-500 færre boliger på kanten af Dronningborg end forudsat i 

dette notat, betyder dette, det årlige forbrugsgrundlag i 2028 vil være ca. 25-35 

mio. kr. lavere end antaget. Dækningsgraden for dagligvarer vil da være ca. 90-

92 % i 2028. Forbrugsgrundlaget i 2028 vil altså stadig være tilstrækkeligt til 

planlægningen for den ønskede nye detailhandel. 
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Figur 3. Vejreservationen i kommuneplanen. Skærmbillede fra PlansystemDK. 

 

5.2 Stigende privatforbrug 

Som det fremgår af figur 4 er forbruget faldet kraftigt siden det toppede under 

højkonjunkturen i 2007-08. Det fremgår også, at forbruget af fødevarer og an-

dre dagligvarer er faldet mindre end de øvrige varegrupper, at faldet stoppede i 

2013, og at der de senere år igen har været en mindre vækst. Samlet set er 

omsætningen i detailhandlen faldet med ca. 11 % i perioden 2007-2015. I de 

senere år er omsætningen i detailhandlen samlet set gået frem. Siden 2012 er 

omsætningen samlet steget med ca. 1,5 %. Fremgangen i perioden 2012-2016 

dækker over, at omsætningen inden for dagligvarer og øvrige udvalgsvarer er 

steget, mens omsætningen inden for beklædning fortsat er faldet. 

Der er derfor grund til at forvente, at dagligvareforbruget over en længere peri-

ode fortsat vil vokse. Det er vanskeligt at vurdere, hvor meget dagligvareforbru-

get præcist vil stige, men en forbrugsvækst på i størrelsesordenen 5-10 % over 

en 12-årig periode er ikke urealistisk. Det kan eksempelvis konstateres, at den 

hårde priskonkurrence på dagligvarer ser ud til at være aftaget de seneste år og 

har givet plads til vækst i de lidt dyrere dagligvarer. 
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Her er der taget udgangspunkt i en gennemsnitlig forbrugsstigning for dagligva-

rer på ca. 10 % frem mod 2028. Det svarer isoleret set til, dvs. ekskl. stigningen 

som følge af bl.a. befolkningstilvæksten, at forbrugsgrundlaget for dagligvarer i 

Dronningborg, er ca. 15 mio. kr. større i 2028 end i dag. 

 

Figur 4. Udviklingen i dansk detailhandel (mængdeindeks med indeks 100=2010). 

Forbrugernes tilbageholdenhed som konsekvens af den økonomiske krise er især 

gået ud over udvalgsvarehandlen. Tilbagegangen i perioden 2007-2015 har væ-

ret størst inden for beklædning, hvor omsætningen er faldet med ca. 27 %. Om-

sætningen inden for øvrige udvalgsvarer er faldet med ca. 10 %, mens dagligva-

reomsætningen er faldet med ca. 9 %. Det forventes, at privatforbruget af ud-

valgsvarer vil vokse moderat i et 12-årigt tidsperspektiv – om end i et noget 

mere afdæmpet tempo end gennemsnittet for perioden fra 2000-2007. Det vur-

deres altså, at opbremsningen i forbruget langsomt vender, og at der igen bru-

ges flere penge i de fysiske udvalgsvarebutikker. 

Her forudsættes en stigning i forbruget i perioden 2017-2028 på ca. 17,5 % for 

beklædning og 15 % for øvrige udvalgsvarer. Det svarer isoleret til, at det årlige 

forbrugsgrundlag for beklædning og øvrige udvalgsvarer i det lokale opland er 

ca. 18 mio. kr. større i 2028 end i dag. 

5.3 Flere varer handles via internettet 

Siden 2009 er omsætningen i internethandlen tredoblet. Det forventes, at den 

samlede e-handel i 2016 vil ende på ca. 100 mia. kr., hvilket er næsten dobbelt 

så meget som i 2012. Internethandlen forventes at fortsætte sin vækst, og vil 

komme til at udgøre en stadig større del af detailhandlen. 

Internethandlen er meget brancheafhængig. Eksempelvis bliver en meget stor 

del af forbrugerelektronik, bøger og børnetøj handlet online. Internethandlen 

med beklædning forventes stige fra ca. 12 % af beklædningsforbruget i dag til 

ca. 22 % 2028. For øvrige udvalgsvarer forventes en stigning fra ca. 18 % af 
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forbruget af øvrige udvalgsvarer til ca. 34 % i samme periode. Det svarer til, at 

forbrugerne i Dronningborg i 2028 vil bruge ca. 16 mio. kr. mindre i de fysiske 

beklædningsbutikker og i de øvrige fysiske udvalgsvarebutikker end de gør i 

dag. Internethandlen har således en vis effekt på udvalgsvarehandlen. 

Internethandlen med dagligvarer er begrænset. Det forventes, at internethand-

len med dagligvarer vil stige fra ca. 2 % af forbruget i dag til ca. 5 % i 2028. 

Det svarer isoleret set til, at forbrugerne i Dronningborg i 2028 vil bruge ca. 4 

mio. kr. mindre i de fysiske dagligvarebutikker end de gør i dag. Internethand-

len har således ikke så store effekter på dagligvarehandlen. 

5.4 Samlet udvikling i forbrugsgrundlaget i Dronningborg 

Samlet set medfører den positive udvikling i befolkningstallet for oplandet, den 

generelle stigning i privatforbruget og den øgede internethandel, at forbrugs-

grundlaget for dagligvarer er ca. 90 mio. kr. højere i 2028 i forhold til i dag. 

Dermed vurderes forbrugspotentialet for dagligvarer i Dronningborg i 2028 til 

knap 230 mio. kr. mio. kr. Det vurderes, at forbrugsgrundlaget for udvalgsvarer 

(beklædning og øvrige udvalgsvarer) i Dronningborg vil være knap 50 mio. kr. 

højere i 2028 end i dag. Dermed vurderes forbrugspotentialet for udvalgsvarer i 

Dronningborg i 2028 til ca. knap 145 mio. kr. 

De ca. 1.000 nye boliger, der udvikles som led i omdannelsen af Bombardier-

grunden, indgår forudsætningerne for beregningen af forbrugspotentialet. Som 

tidligere nævnt, kan de ca. 1.000 nye boliger kun medregnes i det lokale for-

brugspotentiale, hvis der som minimum kommuneplanlægges herfor. Kommu-

neplanen skal omfatte en periode på 12 år, og rammen for detailhandel skal 

derfor svare til forventningerne for en 12-årig periode. Der er på tidspunktet for 

dette notat ikke kommuneplanlagt ca. 1.000 nye boliger. Det i nærværende no-

tat beregnede forbrugspotentiale er således gældende for en situation, hvor der 

er kommuneplanlagt for 1.000 nye boliger. 

6 Effekter for den eksisterende detailhandel, 2019 

Etableringen af ny detailhandel vil som udgangspunkt ikke medføre, at borgerne 

bruger flere penge på dagligvarer og udvalgsvarer end tidligere. Derfor vurderes 

omsætningen i høj grad at blive hentet fra den eksisterende detailhandel. 

I det følgende behandles effekterne af den nye detailhandel for den eksisterende 

detailhandel. Først behandles effekterne for den eksisterende dagligvarehandel, 

og derefter behandles effekterne for den eksisterende udvalgsvarehandel. Der 

foretaget en vurdering af effekterne på den eksisterende detailhandel på kort 

sigt, dvs. et 2019-niveau. I vurderingen af effekterne på kort sigt er der taget 

udgangspunkt kendte forhold, dvs. i 2017-tal, men effekterne vil tidligst indtræf-

fe i 2019, hvor den nye detailhandel tidligst vil være i drift. I vurderingen af ef-

fekterne på lang sigt er der taget udgangspunkt i et 2028-niveau. Effekterne på 

kort og lang sigt er vurderet for en situation med etablering af dagligvarebutik-

ker med et samlet bruttoetageareal på ca. 4.700 m² og udvalgsvarebutikker 

med et samlet bruttoetageareal på ca. 1.800 m². 
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› Det er forudsat, at de nye dagligvarebutikker kan opnå en samlet omsæt-

ning på ca. 110-120 mio. kr. pr. år på kort sigt og ca. 130-140 mio. kr. på 

lang sigt.  

› For udvalgsvarebutikkerne er det forudsat, at disse kan opnå en samlet om-

sætning på ca. 20-25 mio. kr. pr. år på kort sigt og ca. 25-30 mio. kr. på 

lang sigt.  

I beregningen af effekterne i 2019 er det bl.a. forudsat, at der ikke er etableret 

nye boliger, og der er taget udgangspunkt i 2017-tal. Den nye detailhandel vil 

tidligst være i drift i ultimo 2019. Stigningen i indbyggertallet og forbruget i pe-

rioden 2017 til ultimo 2019, vil medføre at forbrugsgrundlaget i det lokale op-

land stiger. 

I beregningen af effekterne i 2028 er det bl.a. forudsat, at der er etableres ca. 

1.000 boliger i Sporbyen Scandia, og at de nye borgere er flyttet ind. 

6.1 Effekter for den eksisterende dagligvarehandel, 2019 

Etableringen af en stor dagligvarebutik på ca. 2.500 m² og mindre dagligvare 

varebutikker på ca. 2.200 m² i den nye torvehal vil have effekter for de eksiste-

rende dagligvarebutikker. 

Nogle kunder, der i dag handler i de eksisterende dagligvarebutikker i det lokale 

opland og andre steder i Randers Kommune, vil i stedet benytte den nye daglig-

varebutik på 2.500 m² ved Udbyhøjvej. Erfaringsmæssigt vil den største del af 

omsætningen blive hentet fra de nærmeste dagligvarebutikker. Ud over afstan-

den er bl.a. butikstypen en afgørende parameter for, hvor en ny dagligvarebutik 

henter sin omsætning fra. 

De nye mindre dagligvare- og udvalgsvarebutikker i Torvehallen vil ligge i til-

knytning til og indgå i synergi med restaurationserhverv, servicefunktioner og 

kulturinstitutioner. Det vurderes, at byfunktionerne tilsammen vil tiltrække 

handlende og besøgende fra et større opland i og omkring Randers. For daglig-

varehandlen i torvehallen forudsættes derfor, at ca. halvdelen af omsætningen 

hentes fra Randers by og at ca. halvdelen hentes fra et opland uden for Randers 

by i Randers Kommune. Torvehallen vil som butiksudbudspunkt konkurrere med 

andre lignende butiksudbudspunkter. Derfor forudsættes det, at den del af om-

sætningen, som hentes i Randers by, primært hentes i Randers bymidte og i 

mindre grad fra Dronningborg samt Paderup og det øvrige Randers. 

Effekter for dagligvarebutikker i Dronningborg 

Det nærmeste større udbudspunkt af dagligvarebutikker er ved krydset Udby-

højvej-Tjærbyvej-Dronningborg Blvd. Ved dette kryds ligger, som tidligere 

nævnt, to store dagligvarebutikker, Netto og Rema 1000, samt fem mindre dag-

ligvarebutikker. Den nye store dagligvarebutik vil ligge ca. 400 m fra de to store 

dagligvarebutikker og ca. 100-400 m fra de fem mindre dagligvarebutikker. På 

hjørnet af Udbyhøjvej og Herman Stillings Vej, ca. 900 m fra den nye store dag-

ligvarebutik, ligger desuden en kiosk. 
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› Det vurderes, at den nye dagligvarebutik på ca. 2.500 m² og de ca. 2.200 

m² mindre dagligvarebutikker i torvehallen vil hente hhv. ca. 45 % og ca. 

10 % af deres samlede omsætninger svarende til ca. 42 mio. kr. pr. år fra 

dagligvarebutikkerne i Dronningborg. Det svarer til, at omsætningen i de 

eksisterende dagligvarebutikker i Dronningborg reduceres med ca. 47 %. 

Effekterne er gældende for en situation inden en boligudbygning. 

Effekter for dagligvarebutikker i Østervang 

I oplandet Østervang ligger Fakta og Rema 1000 ca. 2,1-2,4 km fra den nye sto-

re dagligvarebutik. Det er sandsynligt at en del af de borgerne Dronningborg, 

der i dag køber dagligvarer i Fakta og Rema 1000, i fremtiden vil vælge i større 

grad at købe dagligvarer i den nye store dagligvarebutik. Især borgerne bosat i 

boligområdet vest for Ladegårdsbækken vil få kortere afstand til nærmeste store 

dagligvarebutik. Der ligger også ca. tre mindre dagligvarebutikker i Østervang. 

› Det vurderes, at den nye dagligvarebutik på 2.500 m² i det udvidede by-

delscenter vil hente ca. 5 % af sin samlede omsætning svarende til ca. 4 

mio. kr. pr. år fra dagligvarebutikkerne i Østervang. Det svarer til, en be-

grænset omsætningsreduktion i de eksisterende dagligvarebutikker i Øster-

vang. 

Effekter for dagligvarebutikker i Randers Nordøst 

I Randers Nordøst ligger én stor dagligvarebutik, Fakta, på Hadsundvej. Fakta 

på Hadsundvej ligger ca. 2,3 km fra den nye store dagligvarebutik. Netto og 

Rema 1000 i krydset Udbyhøjvej-Tjærbyvej-Dronningborg Blvd. ligger på ruten 

mellem Fakta og den nye store dagligvarebutik. Det betyder, at handlende pas-

serer to store dagligvarebutikker, på ruten mellem Fakta og den nye store dag-

ligvarebutik medmindre, at der køres via Teglvej eller via bymidten. På bag-

grund af den relativt lange afstand mellem Fakta og den nye store dagligvarebu-

tik samt de alternative indkøbsmuligheder vurderes det, at den nye store dag-

ligvarebutik kun henter en begrænset del af sin omsætning i Fakta i Randers 

Nordøst. I Randers Nordøst ligger også ca. fire mindre dagligvarebutikker. 

› Det vurderes, at den nye dagligvarebutik på 2.500 m² i det udvidede by-

delscenter vil hente ca. 5 % af sin samlede omsætning svarende til ca. 4 

mio. kr. pr. år fra dagligvarebutikkerne i Randers Nordøst. 

Effekter for dagligvarebutikker i Randers midtby 

I den afgrænsede bymidte i oplandet Randers midtby ligger Føtex, fem store 

dagligvarebutikker samt en lang række mindre dagligvarebutikker. Føtex ligger 

ca. 1,9 km fra den nye store dagligvarebutik. De øvrige fem store dagligvarebu-

tikker ligger ca. 1,8-3,0 km fra den nye store dagligvarebutik. Netto, Føtex, Re-

ma 1000 og Lidl ligger ud til ringvejen, mens Meny ligger ved hovedfærdsels-

åren Mariagervej. Netto er den dagligvarebutik i Randers midtby, der ligger i 

kortest afstand fra den nye store dagligvarebutik, men Nettos parkeringspladser 

er ikke så tilgængelige som de øvrige store dagligvarebutikkers parkeringsplad-

ser. 

Butikskonceptet er som nævnt en væsentlig faktor for, hvorfra omsætningen 

hentes. Den nye store dagligvarebutik vil i særlig grad hente omsætning fra 

nærliggende dagligvarebutikker med samme koncept. Den nye store dagligvare-
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butik vil med et areal på ca. 2.500 m² have et bredt varesortiment. Den største 

dagligvarebutik i bymidten er Føtex på ca. 4.000 m² efterfulgt af Meny på ca. 

3.000 m². Lidl, Rema 1000 og Fakta er betydeligt mindre. De nye mindre dag-

ligvarebutikker i torvehallen vurderes, at ville konkurrere med de mange eksi-

sterende mindre dagligvarebutikker i Randers midtby. 

› Det vurderes, at den nye dagligvarebutik på ca. 2.500 m² og de ca. 1.800 

m² mindre dagligvarebutikker i torvehallen vil hente hhv. ca. 10 % og 50 % 

af deres omsætninger fra Randers midtby. Det svarer til at de nye dagligva-

rebutikker henter i alt ca. 17 mio. kr. pr. år fra Randers midtby, og at om-

sætningen i de eksisterende dagligvarebutikker i Randers midtby reduceres 

med ca. 4 %. 

Effekter for dagligvarebutikker i Randers Midtvest 

I oplandet, der her betegnes som Randers Midtvest ligger Aldi, Fakta, Kiwi og 

Netto. Aldi og Kiwi ligger på hovedfærdelsåren Mariagervej ca. 3,2 km fra den 

nye store dagligvarebutik. Fakta på Energivej og Netto på Rådmands Blvd. ligger 

begge ca. 3,5 km fra den nye store dagligvarebutik. 

› Det vurderes, at den nye dagligvarebutik på 2.500 m² i det udvidede by-

delscenter vil hente ca. 10 % af sin samlede omsætning svarende til ca. 9 

mio. kr. pr. år fra dagligvarebutikkerne i Randers Midtvest. Det svarer til, at 

omsætningen i de eksisterende dagligvarebutikker i Randers Midtvest redu-

ceres med ca. 8 %. 

Effekter for dagligvarebutikker i Harridslev 

I oplandsbyen Harridslev ligger Dagli' Brugsen ca. 5 km fra den nye store dag-

ligvarebutik. Dagli' Brugsen er ca. 1.250 m², dvs. forholdsvis stor, og forsyner 

lokale borgere i Harridslev, nærliggende landsbyer såvel som forbikørende bili-

ster med dagligvarer. Den nye store dagligvarebutik vil ligesom Dagli' Brugsen 

ligge på Udbyhøjvej, hvorfor det må forventes, at de to butikker vil være i kon-

kurrence. 

› Det vurderes, at den nye dagligvarebutik på 2.500 m² i det udvidede by-

delscenter vil hente ca. 15 % af sin samlede omsætning svarende til ca. 13 

mio. kr. pr. år fra Dagli' Brugsen i Harridslev. Det er en betydelig omsæt-

ningsreduktion i Dagli' Brugsen. 

Effekter for dagligvarebutikker i Paderup 

Dagligvarebutikkerne i Paderup betjener hele Randers by og samt et betydeligt 

regionalt opland uden for Randers. I Paderup ligger Kvickly i Randers Storcenter 

samt Netto og Lidl. En del af omsætningen i den nye dagligvarehandel hentes 

fra dagligvarebutikker i aflastningsområdet Paderup. 

› Det vurderes, at den nye dagligvarebutik på ca. 2.500 m² og de nye ca. 

2.200 m² mindre dagligvarebutikker i torvehallen vil hente hhv. ca. 5 % og 

ca. 10 % af deres omsætninger fra Paderup. Det svarer til, at de nye dag-

ligvarebutikker henter ca. 7 mio. kr. pr. år fra butikkerne i Paderup. Daglig-

varebutikkerne i Paderup omsætter for mere end 300 mio. kr. pr. år, og 

omsætningsreduktionen svarer til at omsætningen i de eksisterende daglig-

varebutikker i Paderup under ét reduceres med ca. 2 %. 
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Effekter for øvrige dagligvarebutikker 

De nye dagligvarebutikker vil hente en del af deres omsætning fra de eksiste-

rende dagligvarebutikker uden for de førnævnte oplande. Foruden dagligvarebu-

tikkerne i de førnævnte oplande ligger der knap 15 store dagligvarebutikker i de 

øvrige dele af Randers by. Da de nye dagligvarebutikker henter disse andele af 

deres omsætninger fra et stort opland, vil effekterne være fordelt på mange 

dagligvarebutikker. Den spredte omsætningsreduktion betyder at effekterne ikke 

vil være mærkbare. 

› Det vurderes, at den nye dagligvarebutik på ca. 2.500 m² og de nye ca. 

2.200 m² mindre dagligvarebutikker i torvehallen vil hente hhv. ca. 5 % og 

ca. 50 % af deres omsætninger fra øvrige dagligvarebutikker. Dette svarer 

til at de nye dagligvarebutikker henter i alt ca. 18 mio. kr. pr. år fra de øv-

rige dagligvarebutikker. 

Opland Omsætnings-

reduktion  

(mio. kr. pr. år) 

Omsætnings- 

reduktion 

(%) 

Andel af oms. 

i nye butikker 

(%) 

Dronningborg ca. 42 ca. 47 ca. 45 

Randers midtby ca. 17 ca. 4 ca. 10 

Østervang ca. 4 * ca. 5 

Randers NØ ca. 4 ca. 11 ca. 5 

Randers MV ca. 9 ca. 8 ca. 10 

Harridslev ca. 13 - ca. 15 

Paderup ca. 7 ca. 2 ca. 5 

Øvrige ca. 18 - ca. 5 

Total  - 100 

Tabel 7. Effekter for den eksisterende dagligvarehandel, 2019, ved etablering af én daglig-

varebutik på ca. 2.500 m² og ca. 2.200 m² dagligvarebutikker à op til 100 m². *Kan ikke 

oplyses pga. diskretionshensyn til enkelte butikker. 

Hvis alt den nye detailhandel etableres på kort sigt inden en boligudbygning, vil 

effekterne for den eksisterende detailhandel i Dronningborg og i Harridslev være 

betydelige, mens effekterne vil være begrænsede i de øvrige oplande. 

6.2 Effekter for den eksisterende udvalgsvarehandel, 
2019 

Både etableringen af de nye dagligvare- og udvalgsvarebutikker har effekter for 

den eksisterende udvalgsvarehandel. I det følgende gennemgås først effekterne 

af de nye dagligvarebutikker for de eksisterende udvalgsvarebutikker. Dernæst 

gennemgås effekterne af de nye udvalgsvarebutikker for de eksisterende ud-

valgsvarebutikker. 

En dagligvarebutik på 2.500 m² har kun et begrænset udvalg af udvalgsvarer. 

Normalt regnes hele omsætningen i sådanne typer butikker som dagligvarehan-

del. Derfor bliver effekterne for den eksisterende udvalgsvarehandel også be-

grænsede. 

Normalt kan udflytning af dagligvarehandel medføre et lavere kundeflow i by-

midtens dagligvarebutikker – og dermed et lavere antal afledte køb i de nærme-
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ste udvalgsvarebutikker. Normalt handler 10-20 % af kunderne både dagligvarer 

og udvalgsvarer på en tur til bymidten. Som tidligere behandlet, vurderes det at 

de nye dagligvarebutikker henter i alt ca. 17 mio. kr. pr. år i Randers midtby, 

herunder i den afgrænsede bymidte. 

› Det vurderes, at etableringen af ca. 4.700 m² dagligvarehandel i det udvi-

dede bydelscenter i Dronningborg vil betyde en omsætningsreduktion i by-

midtens udvalgsvarebutikker på ca. 2-4 mio. kr. pr. år. 

For udvalgsvarehandlen gælder, at forbrugerne er villigere til at rejse længere 

for at købe udvalgsvarer. Derfor kan etableringen af udvalgsvarehandel have 

effekter i et større opland, end hvad typisk er tilfældet for etableringen af dag-

ligvarehandel. Effekterne for den eksisterende udvalgsvarehandel vil dog være 

størst lokalt i Randers og mere spredte i de øvrige dele af Randers Kommune. 

Det vurderes, at den nye udvalgsvarehandel i torvehallen vil hente halvdelen af 

sin omsætning i Randers by og halvdelen af sin omsætning uden for Randers by. 

Blandt den del af omsætning, der hentes i Randers by vurderes det, at ca. 30 % 

hentes fra udvalgsvarebutikkerne i Randers midtby og ca. 20 % fra udvalgsva-

rebutikkerne i Paderup. 

› Det vurderes, at etableringen af ca. 1.800 m² udvalgsvarebutikker i det 

udvidede bydelscenter i Dronningborg vil medføre en omsætningsreduktion 

i bymidtens udvalgsvarebutikker på ca. 5-8 mio. kr. pr. år. 

Den samlede omsætningsreduktion i Randers midtbys udvalgsvarebutikker som 

følge af etableringen af dagligvare- og udvalgsvarebutikker i det udvidede by-

delscenter i Dronningborg vurderes at være i størrelsesordenen 7-12 mio. kr. pr. 

år. Det svarer til en omsætningsreduktion i den eksisterende udvalgsvarehandel 

på 1-2 %. 

Randers er en stærk handelsby, og der er forholdsvist langt til nærmeste kon-

kurrerende handelsby med et tilsvarende udvalg. Derfor er det sandsynligt, at 

kunderne alligevel vil handle udvalgsvarer i Randers på en anden tur til bymid-

ten. Med den begrænsede effekt for bymidtens udvalgsvarebutikker er det ikke 

sandsynligt, at udvalgsvarebutikkerne vil opleve en forandring i kundeflowet og 

omsætningen som følge af de nye dagligvarebutikker i det udvidede bydelscen-

ter i Dronningborg. 

7 Effekter for den eksisterende detailhandel, 2028 

Når byvækstområderne på kanten af Dronningborg og de ca. 1.000 nye boliger 

Sporbyen Scandia er helt udviklede, vil det medføre en stigning i indbyggertallet 

på omtrent 3.500 personer i det lokale opland i forhold til i dag. Effekterne for 

de eksisterende butikker, under forudsætning af at de stadig er i drift i 2028, vil 

da være betydeligt mindre som følge af stigningen i forbrugsgrundlaget. En del 

af borgerne, der flytter til de nye boliger vil desuden være flyttet fra andre om-

råder i Randers, hvor de tidligere har handlet deres dagligvarer. Dermed er der 

tale om en omfordeling af dagligvarehandel fra et mere bredt og udefineret op-

land bestående af områder bl.a. i og omkring Randers til området ved Dronning-

borg. 
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Som tidligere behandlet, svarer tilflytningen til de nye boliger i det lokale opland 

isoleret set til en stigning i forbrugspotentialerne for dagligvarer og udvalgsvarer 

på hhv. ca. 90 mio. kr. og ca. 50 mio. kr. frem mod 2028. Hertil kommer stig-

ningen i forbrugspotentialet frem mod 2028 som følge af stigningen i privatfor-

bruget. 

Det vurderes, at arealintensiteten og omsætningen i den nye detailhandel vil 

stige frem mod 2028. Det bl.a. forudsat at butikkerne vil blive en smule mere 

effektive i takt med tilflytningen og konsolideringen i lokalområdet. Konkret er 

det forudsat, at: 

› Arealintensiteten i den nye dagligvarebutik på ca. 2.500 m² vil stige fra ca. 

35.000 kr. pr. m² pr. år i 2019 til ca. 40.000 kr. i 2028.  

› Arealintensiteterne i de mindre dagligvare- og udvalgsvarebutikker i torve-

hallen vil stige fra ca. 10.000-15.000 kr. pr. m² pr. år i 2019 til ca. 12.500-

17.500 kr. pr. m² pr. år i 2028. 

› De nye dagligvarebutikker kan opnå en samlet omsætning på ca. 110-120 

mio. kr. pr. år på kort sigt og ca. 130-140 mio. kr. på lang sigt. 

› De nye udvalgsvarebutikker kan opnå en samlet omsætning på ca. 20-25 

mio. kr. pr. år på kort sigt og ca. 25-30 mio. kr. på lang sigt. 

Boligudbygningen i det lokale opland vil medføre, at effekterne for den eksiste-

rende detailhandel vil reduceres markant på trods af en stigning i omsætningen i 

den nye detailhandel frem mod 2028. 

I befolkningsprognosen for Randers Kommune forventes en befolkningstilvækst i 

Harridslev på knap 200 personer i perioden 2017-2028. Det svarer til en stigning 

i forbrugspotentialet i Harridslev på ca. 4,5 mio. kr. Dermed udlignes en del af 

omsætningsreduktionen af stigningen i forbrugsgrundlaget som følge af befolk-

ningstilvæksten i Harridslev. 

Etableres den nye detailhandel inden for en kort tidshorisont, dvs. inden den 

betydelige boligudbygning, så vil omsætningen i de nye butikker stort set svare 

til omsætningsreduktionen i den eksisterende detailhandel. På længere sigt vil 

omsætningsrektionen i de eksisterende butikker aftage som følge af det stigende 

forbrugsgrundlag i det lokale opland, der vil komme både nye og eksisterende 

butikker til gode.  

Hvis omsætningen i de nye butikker fratrækkes stigningen i forbrugsgrundlaget 

opnås et billede på, hvor stor en omsætningsreduktion den eksisterende detail-

handel udsættes for på længere sigt. På dagligvaresiden svarer denne omsæt-

ningsreduktion til ca. 40 mio. kr. pr. år. Det betyder med andre ord, at omsæt-

ningsreduktionen reduceres med knap 70 % i takt med tilflytningen til de nye 

boliger frem mod 2028. På udvalgsvaresiden gælder, at stigningen i forbrugs-

grundlaget overstiger omsætningsreduktionen med ca. 20 mio. kr. pr. år. Det 

betyder, at effekterne i 2028 samlet set er positive for den eksisterende ud-

valgsvarehandel. 
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8 Dækningsgrader i Dronningborg 

I de følgende beskrives de beregnede dækningsgrader for dagligvarer og ud-

valgsvarer i det lokale opland til det udvidede bydelscenter i Dronningborg. 

Dækningsgraden er et udtryk for forholdet mellem borgernes forbrug og detail-

handlens omsætning. 

8.1 Dækningsgrader for dagligvarer 

I Dronningborg bor i dag ca. 6.340 borgere, men der er kun to store dagligvare-

butikker. Dronningborg har i dag en dækningsgrad for dagligvarer på ca. 66 %, 

hvilket betyder, at Dronningborg er betydeligt underforsynet med dagligvarer. 

Der er dermed et behov for en udbygning af dagligvarebutiksstrukturen i Dron-

ningborg. Hvis der udvikles ca. 1.000 nye boliger i Sporbyen Scandia, hvis rest-

rummeligheden i de øvrige boligområder i Dronningborg udnyttes, hvis dagligva-

rebutiksstrukturen i Dronningborg ikke udbygges og hvis de eksisterende butik-

ker ikke øger deres omsætning, så vil Dronningborg være yderligere underfor-

synet med dagligvarer fremover. Dækningsgraden vil da falde til ca. 40 %. Selv 

hvis arealintensiteten og dermed omsætningen i de eksisterende butikker stiger 

markant, så vil Dronningborg være underforsynet med dagligvarer. 

Det vurderes, at Dronningborg vil være overforsynet med dagligvarer, hvis der 

etableres én stor dagligvarebutik på ca. 2.500 m² samt ca. 2.200 m² mindre 

dagligvarebutikker på kort sigt, dvs. inden en boligudbygning. Dækningsgraden 

vil da stige til ca. 137 %. Hvis der udvikles ca. 1.000 nye boliger i Sporbyen 

Scandia, hvis byvækstområderne på kanten af Dronningborg udvikles og hvis 

der også etableres én stor dagligvarebutik på ca. 2.500 m² samt ca. 2.200 m² 

mindre dagligvarebutikker, vil bydelen forsat være underforsynet med dagligva-

rer. Dækningsgraden vil da være ca. 83 %. 
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År Befolknings-

tilvækst 

Samlet areal af nye 

dagligvarebutikker 

Oms. i nye dag-

ligvarebutikker 

Dækningsgrad 

for dagligvarer 

2017-

niveau 

 

0 0 0 ca. 66 % 

0 ca. 2.500 m² dagligva-

rebutik og ca. 2.200 m² 

små dagligvarebutikker 

i torvehal 

ca. 110-120 

mio. kr. pr. år 

ca. 137 % 

0 ca. 1.500 m² med 

arealintensitet på 

35.000 kr. pr. m² pr. år  

ca. 55 mio. kr. pr. 

år 

ca. 100 % 

2028 

 

ca. 3.500 

personer 

ca. 2.500 m² dagligva-

rebutik og ca. 2.200 m² 

små dagligvarebutikker 

i torvehal 

ca. 130-140 

mio. kr. pr. år 

ca. 83 % 

ca. 3.500 

personer 

0 0 ca. 40 %  

ca. 1.600 

personer 

ca. 2.500 m² dagligva-

rebutik og ca. 2.200 m² 

små dagligvarebutikker 

i torvehal 

ca. 130-140 

mio. kr. pr. år 

ca. 100 % 

 ca. 3.500 

personer 

ca. 3.300 m² med 

arealintensitet på 

40.000 kr. pr. m² pr. år 

ca. 130 

mio. kr. pr. år 

ca. 100 % 

Tabel 8. Dækningsgrader for dagligvarer i Dronningborg i syv forskellige scenarier for om-

fanget bolig- og dagligvarebutiksudvikling. I scenarierne med en dækningsgrad for daglig-

varer på 100 % er det angivet, hvilket dagligvarebutiksareal og hvilken befolkningstil-

vækst, der er nødvendig for at opnå en dækningsgrad på 100 %. Bemærk at de små og 

store butikker har forskellig arealintensitet. 

8.2 Dækningsgrader for udvalgsvarer 

Der er i dag ingen udvalgsvarebutikker i Dronningborg. Borgerne bosiddende i 

Dronningborg køber i dag sandsynligvis en stor del af deres udvalgsvarer i Ran-

ders bymidte samt i Randers Storcenter i aflastningsområdet Paderup. 

Hvis der på kort sigt etableres ca. 1.800 m² mindre udvalgsvarebutikker med 

butiksstørrelser på op til 100 m² vil dækningsgraden for udvalgsvarer i Dron-

ningborg stige til ca. 19-28 %. 

Dækningsgraden vurderes, at falde til ca. 16-22 %, hvis der, foruden ca. 1.800 

m² ny udvalgsvarehandel, udvikles ca. 1.000 nye boliger i Sporbyen Scandia og 

hvis restrummeligheden i byvækstområderne på kanten af Dronningborg udnyt-

tes. 
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År Befolknings-

tilvækst 

Samlet areal 

af nye udvalgs-

varebutikker 

Oms. i nye 

udvalgsvarebutikker 

Dækningsgrad 

for 

udvalgsvarer 

2017-

niveau 

0 0 0 ca. 0 % 

0 ca. 1.800 m² 18-27 ca.  

mio. kr. pr. år 

ca. 19-28 % 

2028 ca. 3.500 

personer 

ca. 1.800 m² 23-32 ca.  

mio. kr. pr. år 

ca. 16-22 % 

ca. 3.500 

personer 

0 0 ca. 0 %  

Tabel 9. Dækningsgrader for udvalgsvarer i Dronningborg i fire forskellige scenarier for 

omfanget bolig- og udvalgsvarebutiksudvikling. 

9 Arealramme for et udvidet bydelscenter 

Som tidligere behandlet er det nødvendigt at hæve arealrammen i det udvidede 

bydelscenter i Dronningborg med ca. 4.900 m² for at skabe rummelighed til den 

nye detailhandel med et samlet bruttoetageareal på ca. 6.500 m². Samtidig 

nedlægges lokalcentret ved Herman Stillingsvej. Lokalcentret ved Herman Stil-

lingsvej har i dag en arealramme på 1.500 m². 

Arealrammerne til detailhandel i Bydelscenter Dronningborg og Lokalcenter 

Herman Stillingsvej er tilsammen 5.500 m². Med udvidelsen af bydelscentrer 

Dronningborg ønskes det at overføre restrummeligheden fra Lokalcenter Herman 

Stillings Vej til Bydelscenter Dronningborg. Dermed forøges arealrammen til de-

tailhandel i Dronningborg med 3.450 m². 

Med etableringen af den ønskede detailhandel vil det lokale opland, Dronning-

borg, fortsat være underforsynet med dagligvarer i 2028, hvis den forudsatte 

befolkningstilvækst sker inden for de næste ca. 12 år. Det kan derfor overvejes, 

om en arealramme til detailhandel på mere end 8.900 m² i det udvidede bydels-

center er mere hensigtsmæssig for at matche bydelscentret med den langsigte-

de fremtidige byudvikling i Dronningborg. Den kan også overvejes, om en højere 

arealramme er mere hensigtsmæssig for at give den eksisterende detailhandel 

muligheder for butiksudvidelser og for at give mulighed for evt. yderligere de-

tailhandel i området. På den anden side kan det – for at undgå at unødige effek-

ter for den eksisterende detailhandel i de tilstødende oplande, herunder bymid-

ten – overvejes, at nøjes med en forøgelse af arealrammen til ca. 8.900 m². 

Fastsættelsen af arealrammen for det udvidede bydelscenter skal bl.a. ske med 

udgangspunkt arealbehovet i det lokale opland sammenholdt med de butiksstør-

relser, der gives mulighed for i bydelscentret. Eksempelvis vil de mindre daglig-

varebutikker i torvehallen have en lavere arealintensitet end en stor dagligvare-

butik på 2.500 m². To store dagligvarebutikker à ca. 1.250 m² vurderes at have 

en omsætning svarende til omsætningen i én stor dagligvarebutik på ca. 2.500 

m². 


