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1 Indledning, metoder og sammenfatning 
Randers oplever en dynamisk udvikling i form af udvikling af tidligere erhvervs-
områder til nye og attraktive boligområder, og særligt Nordbyen står over for en 
fortsat betydelig udvikling. Samtidig sker der en løbende udvikling af dagligvare-
forsyningen. Alene siden den seneste detailhandelsanalyse fra 2014/2015 er der 
lukket flere dagligvarebutikker, andre har søgt om udvidelser, og nye markeds-
aktører planlægger for nye dagligvarebutikker.  

Der findes flere muligheder for at udvikle dagligvarehandlen i Nordbyen. 
Spørgsmålet er, hvorvidt det er mest hensigtsmæssigt at give mulighed for en 
betydelig udvikling af dagligvarehandlen eller at begrænse udviklingen. Meto-
derne og anbefalingerne i dette notat bygger på en analyse af det aktuelle bu-
tiksudbud og forbrugsgrundlag sammenholdt med befolkningsprognosen og den 
kommende udvikling. Generelt bygger anbefalingerne på en præmis om at ud-
vikle en attraktiv og fremtidssikret dagligvareforsyning for borgerne i Nordbyen. 

Dette notat sigter derfor mod at klarlægge den samlede arealramme for udvik-
ling af dagligvarehandelen samt at vurdere en række konkrete udviklingsmulig-
heder. Notatet er opbygget i fire dele, der svarer til de fire kapitler. 

› Del 1 omfatter denne indledning, en kort beskrivelse af de metoder, der 
ligger til grund for konklusionerne og anbefalinger samt en sammenfatning, 
der kort opridser notatets hovedkonklusioner.  

› Del 2 omfatter en beskrivelse af den eksisterende situation i Nordbyen – 
herunder en kortlægning af de eksisterende dagligvarebutikker, en opgørel-
se af det årlige forbrug på dagligvarer i de forskellige lokale oplande samt 
en beregning af afstandene fra husstandene til dagligvarebutikkerne.  

› Del 3 omfatter en analyse af det fremtidige arealbehov for dagligvareforsy-
ningen i Nordbyen. 

› Del 4 omfatter vurderinger af tre scenarier med konkrete muligheder for 
etablering af dagligvarebutikker, herunder vurdering af konsekvenser for 
den eksisterende dagligvarehandel og dagligvareforsyningen under et.  

1.1 Metoder 
Der er foretaget en kortlægning af den aktuelle butiksbestand i Nordbyen via en 
fysisk besigtigelse og samtale med stort set alle butiksdrivende af de store dag-
ligvarebutikker. Efter en efterfølgende kvalitetssikring via BBR og andre registre 
er der udarbejdet en liste over areal og omsætning for hver butik. Omsætnings-
data er fortrolige og gengives kun i anonymiseret form. 

Forbrugsberegningen består af to dele. For det første har befolkningsudviklingen 
stor betydning for det fremtidige dagligvareforbrug. COWI står for udvikling af 
befolkningsprognosen for Randers Kommune og har adgang til alle aktuelle data 
fordelt på områder, årstal mv. Den anden del omhandler den enkelte borgers 
gennemsnitlige dagligvareforbrug. Via udtræk fra Danmarks Statistiks forbru-
gerundersøgelse, hvor ca. 2.500 danskeres dagligvareforbrug løbende kortlæg-
ges, udarbejdes en særlig prognose for Randers Kommune. Prognosen bygger 
på forbrugerundersøgelsen (den mest detaljerede geografi er 'Region Midt), som 
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justeres efter indkomstniveauet i Randers Kommune. Det fremtidige dagligvare-
forbrug justeres for de forventede vækstrater i dagligvarehandlen (baseret på 
bl.a. Danmarks Statistik, Dansk Erhverv mv.) samt for væksten i e-handlen med 
dagligvarer (baseret på FDIH, DIBS mv.) Resultatet er et gennemsnitligt daglig-
vareforbrug i de fysiske butikker for en indbygger i Randers Kommune. For-
brugsanalysen giver dermed et billede på de lokale oplandes dagligvareforbrug. 
Alle tal er angivet i 2017-priser. 

Når omsætningen i butikkerne sammenholdes med borgernes forbrug beregnes 
dækningsgraden. En dækningsgrad over 100 % viser, at butikkerne omsætter 
for mere end de lokale borgere forbruger. Dermed er der en overforsyning, hvor 
en del af omsætningen er baseret på borgere uden for det aktuelle opland. Om-
vendt betyder en dækningsgrad under 100 %, at butikkerne ikke formår at 
dække det lokale forbrug.  

Der er desuden foretaget en geografisk analyse af afstanden (via vejnettet) fra 
hver enkelt beboede adresse til dagligvarebutikkerne. Metoden giver et overord-
net overblik over, hvilke boligområder der har lettest adgang til dagligvareind-
køb. Metodens mål er at skabe et overblik og kan anvendes som et led i en sam-
let vurdering af områderne forsyning med dagligvarer.  

Hvad angår kvalitetssikring har Randers Kommune bidraget med lokalt kend-
skab, og notatet og analyserne har generelt været genstand for løbende kvali-
tetssikring efter velafprøvede metoder.  

1.2 Sammenfatning 
De senere år har Nordbyen i Randers været vidne til en positiv befolkningsudvik-
ling og en dynamisk udvikling i dagligvarestrukturen. Senest har Randers Kom-
mune fået en række henvendelser om etablering af nye dagligvarebutikker. Det-
te notat indeholder derfor en analyse af den eksisterende butiksstruktur samt 
anbefalinger til den fremtidige lokale forsyning med dagligvarer.  

De ca. 10 store dagligvarebutikker omsætter tilsammen for ca. 600 mio. kr. pr. 
år på et dagligvareareal, der tilsammen er på ca. 13.000 m². Dækningsgraden 
for dagligvarer er for Nordbyen under ét opgjort til 105. Niveauet svarer i store 
træk til niveauet fra 2014 og forventes at blive lidt højere med den nye ABC 
Lavpris. Generelt har dagligvarebutikkerne i Nordbyen en høj arealintensitet  
(årlig omsætning pr. m²). 

God lokal forsyning, men få områder har langt til den nærmeste butik 
De fleste lokale oplande i Nordbyen har god forsyning med dagligvarer – særligt 
efter åbningen af ABC Lavpris. Nogle områder har endda en regional rolle, her-
under særligt Ydervang med Føtex, men også Nyvang med den nye ABC Lavpris 
og Nørre Boulevard med Randers Sygehus har en del kunder fra områder uden 
for Nordbyen. Med en dækningsgrad på et niveau omkring 30 er Nørrevang og 
Mariagervej de områder i Nordbyen, der har den laveste dækningsgrad for dag-
ligvarer.  

Den gennemsnitlige afstand fra bopælen til den nærmeste dagligvarebutik er ca. 
700 m. Den nordlige del af Helsted er med en gennemsnitlig afstand på ca. 1,1 
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km det område, der har længst til en lokal dagligvarebutik. Borgere omkring 
Langgade og Mariagervej har kortes til en lokal dagligvarebutik med et gennem-
snit på ca. 400 m.  

Behov for 1.000-3.000 m² mere dagligvareareal i perioden 2018-2025 
Beregninger viser, at der ud over ABC Lavpris er behov for ca. 1.000 m², hvis 
den høje arealintensitet fastholdes. Hvis der åbnes op for mere konkurrence, og 
hvis arealintensiteten, og dermed omsætningen i de eksisterende butikker, fal-
der med ca. 10 % vil der være plads til 3.000 m² mere dagligvareareal end i 
dag, når ABC Lavpris medregnes som en del af den eksisterende forsyning.  

God balance mellem centralisering og lokal forsyning 
Kæderne søger ofte trafikalt velbeliggende placeringer, mens borgerne efter-
spørger lokale butikker. For at sikre en god balance anbefales det at; 

› Overveje mulighederne for udvidelse af de eksisterende butikker, der både 
ligger trafikalt godt og har et godt lokalt opland.  

› Planlægning for nye butikker i områder med et dokumenteret behov (Nør-
revang og langs Mariagervej).  

› Flytning af flere mindre dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker og andre 
servicefunktioner til placeringer nær de store dagligvarebutikker. 

 
God tilgængelighed med alle transportformer 
Kæderne søger ofte gode trafikale beliggenheder, og udviklingen i Nordbyen har 
også vist, at en trafikal beliggenhed er afgørende for butikkernes muligheder. 
For at sikre god tilgængelighed med alle transportformer, og for at sikre en bæ-
redygtig transport i forbindelse med dagligvareindkøb, anbefales det at; 

› Placere nye dagligvarebutikker med god synlighed fra det overordnede vej-
net og nær boligområderne.  

› Indrette tilkørselsforhold, parkeringsanlæg og varegårde på en måde, der 
tager hensyn for cyklister og gående.  

› Planlægge for gode cykelstier og gode forhold for cykelparkering, som er 
forudsætninger for, at flere vælger at anvende cyklen som transportmiddel 
til dagligvareindkøb.  
 

Nye dagligvarebutikker på op til 1.500 m² 
Snart vil de fleste borgere i Nordbyen have korte afstande til et supermarked 
eller et varehus på mindst ca. 2.000 m². Dermed anses behovet for større dag-
ligvarebutikker med fuldt sortiment at være opfyldt. På den anden side anbefa-
les det at sikre en vis fleksibilitet i planlægningen. Derfor anbefales det, at nye 
dagligvarebutikker kan være op til 1.500 m² i bydelscentre og op til 1.200 m² i 
lokalcentre.  

Placering af nye dagligvarebutikker 
Hvis der vælges at igangsætte en planlægning for flere dagligvarebutikker anbe-
fales det først og fremmest at imødekomme ønskerne fra Fakta og Føtex om at 
udvide og modernisere deres butikker. Dernæst anbefales det at overveje mu-
lighederne for at etablere 1-2 discountbutikker i enten Nørrevang, Helsted eller 
ved Mariagervej. Slutteligt anbefales det også at imødekomme evt. ønsker fra 
andre butikker, der ønsker at udvide en eksisterende butik.   
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2 Dagligvarehandelen i Nordbyen 
Der er foretaget en besigtigelse af dagligvarebutikkerne i Nordbyen. På bag-
grund af samtaler med de butiksdrivende og opslag i registre anslås de ti større 
dagligvarebutikker i området at have en årlig omsætning (2017) på ca. 550 mio. 
kr. og et butiksareal på cirka 11.300 m². Desuden er der flere mindre dagligva-
rebutikker som bagere, blomsterbutikker mv. I alt vurderes dagligvarebutikker-
ne i Nordbyen at omsætte for i størrelsesordenen 600 mio. kr. (2017) på et 
samlet areal på 12.800 m2.  
 
De ca. 26.400 beboere i området har et årligt forbrug af dagligvarer på ca. 570 
mio. kr. Butikkerne omsætter dermed for mere end de lokale borgere forbruger. 
Generelt har dagligvarebutikkerne i Nordbyen i høj grad en rolle som lokal for-
syning, men dækningsgraden på 105 indikerer, at butikkerne også tiltrækker 
kunder uden for oplandet. Det vurderes særligt at være Føtex og de velfunge-
rende dagligvarebutikker langs indfaldsvejene, der appellerer til et større opland 
end Nordbyen. Nye og store dagligvarebutikker med god trafikal tilgængelighed 
vil også hente en vis andel af deres kunder uden for det lokale opland. 
 
Den geografiske analyse af tilgængeligheden til dagligvarebutikker i Nordbyen 
viser samlet set, at den gennemsnitlige afstand for beboere i Nordbyen til nær-
meste dagligvarebutik er 0,7 km. Omkring 16 % af beboerne har over 1 km til 
den nærmeste store dagligvarebutik. Der er også foretaget mere detaljerede 
beregninger for de enkelte oplande og butikker, hvilket beskrives i næste kapi-
tel. 

2.1 Udviklingen siden 2014 
Siden den seneste kortlægning i 2014 er der sket flere betydningsfulde ændrin-
ger i dagligvareforsyningen, herunder både lukninger og åbninger af store dag-
ligvarebutikker. Eksempelvis er to KIWI-butikker på Gl. Hobrovej og Mariagervej 
lukket, ligesom både Fakta og SuperBest i Nørrevang-området er lukket. Derud-
over er også Aldi og Eurospar i Tranekærcentret på Hobrovej lukket siden 2014. 
Omvendt er der blevet etableret en Rema 1000 butik på Lucernevej samt en 
Netto på Rådmands Boulevard.  
 
Udviklingen i perioden 2014-2017 viser, at arealet er faldet med ca. 500 m², og 
at omsætningen stort set er på samme niveau. Aldi og EuroSpar i Tranekærcen-
tret indgår ikke i denne opgørelse, da de også var lukket på tidspunktet for be-
sigtigelsen i 2014. Udviklingen med, at butikkerne har den samme omsætning 
på et lidt mindre areal viser, at arealintensiteten (årlig omsætning pr. m²) er 
steget i dagligvarebutikkerne i Nordbyen. Generelt klarer de eksisterende dag-
ligvarebutikker sig bedre end ved sidste opgørelse i 2014. Udviklingen skal ses i 
sammenhæng med, at privatforbruget af dagligvarer generelt er steget en anel-
se i samme periode. Analyser af de enkelte butikker viser, at der i alle dagligva-
rebutikker er en relativt høj arealintensitet. Enkelte butikker har endda en me-
get høj arealintensitet. Generelt set viser det høje omsætningsniveau i dagligva-
rebutikkerne i Nordbyen, at der er plads til yderligere konkurrence uden, at den 
eksisterende centerstruktur påvirkes markant.  
 
Udviklingen er delvist betinget af overordnede ændringer i kædernes strategier 
(eksempelvis har Dagrofa besluttet af lukke KIWI-kæden) og delvist af mindre 
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optimale placeringer og ikke-tidssvarende butiksindretninger (eksempelvis de to 
EuroSpar-butikker og de to ALDI-butikker). 
 
Udviklingen fra 2017 og frem viser en fortsat udvikling af dagligvareforsyningen 
i Nordbyen. ABC Lavpris er ved at opføre en ny butik på 3.100 m² i Tranekær-
centret. Butikken forventes at åbne i slutningen af 2017. Den nye butik er med-
regnet som en del af grundantagelserne om den eksisterende butiksstruktur i 
Nordbyen. Omsætningen i den nye butik er fastsat på en måde, så den svarer til 
arealintensiteten i de øvrige dagligvarebutikker i området. Erfaringsmæssigt er 
langt de fleste kunder i en dagligvarebutik lokale borgere fra de nærmeste op-
lande. Med placeringen, størrelsen og konceptet for ABC Lavpris er det muligt, at 
der også vil komme en vis andel kunder fra oplande uden for Nordbyen. Derfor 
er omsætningen i de eksisterende butikker reduceret til et niveau, der svarer til 
omsætningen i den nye ABC Lavpris-butik. Erfaringsmæssigt vil de største effek-
ter være for de nærmeste og mest tilsvarende butikker. De videre konklusioner 
og anbefalinger i dette notat bygger på en antagelse om en konsolidering i dag-
ligvaremarkedet i Nordbyen med ABC Lavpris som en attraktiv aktør.  
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2.2  Lokal karakteristik 
Det følgende beskriver de lokale karakteristika for de enkelte handelsområder i 
Nordbyen. Beskrivelserne er opbygget efter samme struktur med en generel 
beskrivelse, lokal forsyning, afstande til nærmeste dagligvarebutik og udvik-
lingsmuligheder. 

Det er ikke nødvendigvis målet, at alle oplande skal balancere fuldstændigt mel-
lem forbrug og omsætning, da forbrugerne ikke nødvendigvis ønsker at købe 
alle varer lokalt. Forbrugerne kan også foretrække at handle dagligvarer i for-
bindelse med andre ærinder, eller foretrække en bestemt butikskæde, der ikke 
findes lokalt. Dermed er oplandene ikke nødvendigvis repræsentative for forbru-
gernes valg.  

Samlet set viser de beregnede handelsbalancer et billede af en egentlig under-
forsyning i nogle områder. Billedet understreges af en analyse af kørselsafstan-
den til nærmeste butik. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figur 1. Lokal handelsbalance i Nordbyen.  
Alle tal er angivet som størrelsesordner.  
Grundet diskretionshensyn kan omsætningen ikke vises for de enkelte områder 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Tilgængelighed til dagligvarebutikker i Nordbyen beregnet som gennemsnitlig af-
stand via vejnettet til nærmeste butik og andel af beboere med mere end 1 km. 

  

Opland Dækningsgrad 
(2017) 

Helsted 165 
Ydervang 290 
Nyvang 5 
Langgade 100 
Mariagervej 35 
Nørre Boulevard 195 
Nørrevang 30 
Ialt 105 

Opland 
Gennemsnitlig afstand 
til nærmeste DV-butik 

Andel med over 1 km 
til nærmeste DV-butik 

Helsted 1,0 50% 
Ydervang 0,6 16% 
Nyvang 1,1 64% 
Langgade 0,4 0% 
Mariagervej 0,4 0% 
Nørre Boulevard 0,5 0% 
Nørrevang 0,8 22% 
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Figur 3 Oplande og de store dagligvarebutikker i Nordbyen 
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Helsted 
Dagligvareforsyningen i Helsted består dels af Rema 1000 ved Viborgvej i den 
sydlige del af bydelen, hvor der også er planer om udvikling med andre bydels-
funktioner, og dels af mindre dagligvarebutikker (bager, slagter og tankstation) i 
den nordlige del. Området har de seneste år oplevet en betydelig udvikling med 
mange nye boliger. Forbrugsgrundlaget i området er derfor steget betragteligt. 
Den nye ABC Lavpris vurderes at hente en vis del af sin omsætning fra den 
nærmeste butik, som er Rema 1000 i Helsted. Op mod 50 % af borgerne i Hel-
sted har mere end 1 km til den nærmeste dagligvarebutik. Der har været flere 
forsøg på at etablere en ny dagligvarebutik i og omkring Helsted. Planerne er 
ikke er blevet realiseret, men det vurderes, at der på sigt vil være behov for 
yderligere dagligvarehandel i området. Det vil desuden styrke detailhandlen i 
bydelen, hvis flere funktioner samles om den store dagligvarebutik, hvor kunde-
strømmene er størst. 

Ydervang 
Bydelscenter Ydervang har både Føtex, Rema 1000 samt flere store udvalgsva-
rebutikker som de største butikker. Området har udviklet sig til et stærkt han-
delscenter, der henvender sig til et stort opland og ikke blot det lokale opland. I 
realiteten fungerer Ydervang som Nordbyens aflastningsområde, hvilket supple-
rer Sydbyens aflastningsområde ved Paderup. Butikkerne er i højere grad blevet 
centraliseret i et område omkring Føtex, mens flere dagligvarebutikker i den 
nordøstlige del af Randers er lukket inden for de senere år. Den øgede centrali-
sering betyder også, at der ikke alle steder i de nordlige og nordøstlige dele af 
Randers er lokal forsyning med dagligvarer. Rent markedsmæssigt er det sand-
synligt, at der er størst efterspørgsel efter nye placeringer omkring de eksiste-
rende store butikker i Ydervang, hvor kundeflowet er størst. Ved at forfølge en 
strategi mod fortsat centralisering er det også sandsynligt, at det på sigt vil væ-
re endnu vanskeligere at etablere dagligvarebutikker i andre områder med lidt 
lavere lokal forsyning, eksempelvis i området ved Hadsundvej og Kaserne-
området samt ved Nørrevang-området, hvor der har været flere butikslukninger 
de senere år.  

Nyvang 
I flere år har Nyvang været kendetegnet ved en gradvist nedgradering af Trane-
kærcentret, der til sidst blev opkøbt at ABC Lavpris med henblik på at etablere 
en ny og moderne butik. Med en god trafikal placering og et stort lokalt opland 
har området et stort potentiale for en attraktiv butiksforsyning. Randers er en af 
de byer i Danmark, der har den største koncentration af discountbutikker, og 
derfor er det positivt, at der nu etableres et stort og attraktivt supermarked i 
Nyvang, der indtil nu har været betydeligt underforsynet med dagligvarer. Un-
derforsyningen afspejles også i, at der i både Nyvang og Helsted er en stor andel 
af borgere, der bor over 1 km fra nærmeste dagligvarebutik. Selv med etable-
ringen af ABC Lavpris vil den gennemsnitlige afstand til den nærmeste butik væ-
re forholdsvis stor. Det vurderes, at etableringen af ABC Lavpris er mere end 
rigeligt til at forsyne lokalområdet med dagligvarer. Butikken vil, på samme må-
de som Føtex i Ydervang, sandsynligvis få en regional rolle, der strækker sig ud 
over det lokale opland. Det vurderes derfor ikke, at der vil være behov for yder-
ligere dagligvarehandel i Nyvang.  
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Langgade 
Området omkring Langgade har to store dagligvarebutikker (Netto ved Råd-
mands Boulevard og Fakta ved Energivej) samt få mindre dagligvarebutikker 
som bagere mv. En dækningsgrad på ca. 100 indikerer, at områdets dagligvare-
butikker dækker lokalområdets dagligvareforbrug. Med den nye ABC Lavpris for-
ventes det at dækningsgraden falder en anelse til et niveau på ca. 85, hvilket 
stadig er et udtryk for en rimelig dækning. Der er flere etageboliger i området 
ved Langgade, og med et gennemsnit på ca. 400 m fra bolig til den nærmeste 
dagligvarebutik er området godt forsynet. Der vurderes ikke umiddelbart at væ-
re behov for yderligere udbygning i området. For at styrke de eksisterende kon-
centrationer af dagligvarebutikker kan det overvejes at flytte flere bydelsfunkti-
oner til placeringer nær de store dagligvarebutikker, hvor kundeflowet er størst.  

Mariagervej 
Langs Mariagervej, der forbinder Midtbyen med Nordbyen, ligger flere butikker 
og andre servicefunktioner. I 2014 blev det konstateret, at Mariagervej var det 
det bydelscenter i Randers, der har den højeste andel af andre servicefunktioner 
som frisører, take-away steder mv. På baggrund af den fysiske besigtigelse vur-
deres det, at det stadig forholder sig sådan. En af de lukkede KIWI-butikker lig-
ger ved Mariagervej, og det er uvist, hvad lokalerne fremover vil blive anvendt 
til. Den største butik er ALDI, der ligger midt på Mariagervej. Området har des-
uden også nærhed til Fakta og Rema 1000 ved Nørre Boulevard, Meny nær 
Midtbyen samt Netto, Føtex og Rema 1000 ved Ydervang. Dækningsgraden er 
efter KIWIs lukning nede på et niveau på omkring 35, hvilket indikerer en bety-
delig underforsyning. Den lave dækningsgrad i området kan være en af årsager-
ne til, at dækningsgraderne i de nærliggende lokaloplande er betydeligt højere. 
Umiddelbart kan der derfor være indikatorer på, at området har behov for en ny 
dagligvarebutik. På den anden side har borgerne gennemsnitligt ca. 400 m til 
den nærmeste dagligvarebutik, hvilket indikerer et veludbygget butiksnet. Der-
for er det ikke sandsynligt, at endnu en dagligvarebutik i området vil forbedre 
det lokale oplands nærhed til dagligvarer væsentligt.  

Nørre Boulevard 
Som nævnt grænser butikkerne ved Nørre Boulevard op til butikkerne ved Mari-
agervej, og der er i praksis et betydeligt funktionelt overlap mellem de to områ-
der. En analyse af kørselsoplande viser også, at borgerne i gennemsnit har ca. 
500 m til den nærmeste dagligvarebutik, hvilket må betegnes som en god dæk-
ning. Områdets største butikker, Fakta ved Nattergalevej og Rema 1000 ved 
Nørre Boulevard, er suppleret af få mindre dagligvarebutikker. Rema 1000 klarer 
sig godt. I 2016 blev butikken kåret som den bedste blandt alle landets Rema 
1000-butikker. På den anden side ligger Fakta lidt trukket tilbage fra hovedga-
den, Nørre Boulevard, hvilket mindsker synligheden og dermed butikkens poten-
tiale. Med en dækningsgrad på knap 200 har området en særdeles velfungeren-
de dagligvarehandel set i forhold til områdets lokale dagligvareforbrug. To væ-
sentlige forklaringer er fraværet af dagligvarebutikker ved Mariagervej samt 
nærheden til Randers Sygehus, som genererer mange kunder i de lokale daglig-
varebutikker. Der er ikke behov for yderligere dagligvarebutikker i området, 
men der kan være et vist pres på de eksisterende butikker. Det vil styrke områ-
dets dagligvarehandel, hvis Fakta får en bedre synlighed, og hvis Rema 1000 får 
mulighed for at udvide butikken. 
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Nørrevang 
De seneste ca. 5 år er der sket en betydelig udvikling i dagligvarehandlen i om-
rådet ved Nørrevang. Aldi har lukket den mindre og utidssvarende butik ved 
Hadsundvej, og lokalerne står stadig tomme. EuroSpar ved Glarbjergvej er luk-
ket, ligesom Fakta nord for Ringboulevarden er lukket. Foruden flere mindre 
dagligvarebutikker er Fakta ved Hadsundvej og Glentevej den eneste tilbagevæ-
rende dagligvarebutik i området. Butikken har aktuelle planer om at erstatte den 
gamle butik med en ny og moderne butik, hvilket vil give områdets dagligvare-
forsyning et betydeligt løft. Med en dækningsgrad på et niveau på omkring 30 
samt en gennemsnitlig kørselsafstand til den nærmeste dagligvarebutik på ca. 
800 m vurderes det, at området vil drage fordel af én ny dagligvarebutik ud over 
en eventuel udvidelse af den eksisterende Fakta. På grund af forhistorierne med 
de lukkede butikker, der alle var vanskeligt tilgængelige fra de store hovedveje, 
kan det være vigtigt med den helt rigtige placering i området.  

2.2.1 ABC Lavpris 
Etableringen af ABC Lavpris, der er et 3.100 m² velassorteret supermarked med 
egen slagter mv., vil medføre betydelige ændringer i dagligvarestrukturen i 
Nordbyen, når butikken åbner i slutningen af 2017. Den trafikalt gode placering i 
det gamle Tranekærcenter nær Ringboulevarden og Hobrovej vil betyde, at 
mange borger vil få nemt ved at køre til området. Etableringen af det nye su-
permarked vil betyde, at stort set alle de eksisterende dagligvarebutikker i 
Nordbyen vil blive påvirket i form af reduceret omsætning. Der er derfor udar-
bejdet en analyse af effekterne, der indeholder overordnede forventninger til 
butikkens omsætning og effekter på det øvrige handelsliv. Den nye balance vil 
herefter udgøre basisscenariet for dagligvarehandlen i Nordbyen 

ABC Lavpris forventes at omsætte for i størrelsesordenen 100-130 mio. kr. pr. 
år. Omsætningen er fastsat ud fra et gennemsnit arealintensiteten i de eksiste-
rende butikker. Størstedelen af omsætningen forventes at blive hentet fra de 
eksisterende butikker – herunder dels fra de nærmeste butikker og dels fra Fø-
tex, som med sammenlignelig størrelse, udbud og kundegruppe er en direkte 
konkurrent til ABC Lavpris. Den øvrige omsætning vurderes at blive hentet fra 
de øvrige dele af Randers by og Randers Kommune. ABC Lavpris er normalt en 
forholdsvis lokalt forankret butik, som bl.a. er kendt for lave priser, men da den 
nye butik i Randers er kædens eneste i et stort opland (den nærmeste ligger i 
Brædstrup ca. 80 km sydvest for Randers) kan butikken i Randers forventes at 
få en større geografisk effekt, end hvis kæden havde flere butikker i området.  

Bedre lokal dækning 
Omsætningseffekten af ABC Lavpris for Nordbyen under ét vurderes at resultere 
i en omsætningsvækst på i størrelsesordenen 30 mio. kr. pr. år. Dermed vil den 
samlede dagligvareomsætning nå et niveau på omkring 630 mio. kr. pr. år. Det 
svarer til en stigning på ca. 5 %, hvilket tilsvarende øger dækningsgraden til et 
niveau på ca. 110. Samtidig ændres det interne styrkeforhold i dagligvarestruk-
turen mod et mere balanceret niveau, hvor flere borgere får kortere adgang til 
et stort supermarked.  
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Der findes i dag ikke et dagligvareudbud i lokaloplandet ved Nyvang, og med 
den nye ABC Lavpris stiger dækningsgraden for lokaloplandet derfor betragte-
ligt. Fra at have et betydeligt underskud på handelsbalancen for dagligvarer får 
området nu et mindre overskud.  

De største effekter vurderes umiddelbart at være for den nærmeste Rema 1000 
i Helsted samt Føtex og de andre butikker i Ydervang. I Helsted vurderes dæk-
ningsgraden at falde til et niveau fra et stort overskud (165) til et mindre over-
skud (135), mens Ydervang fortsat vil have en meget høj dækningsgrad for dag-
ligvarer (fra 290 til nu 240). De øvrige oplande, herunder særligt Langgade og 
Nørre Boulevard forventes også at opleve reducerede dækningsgrader men vil 
fortsat stadig have en god lokal forsyning – ikke mindst Nørre Boulevard med en 
fortsat dækningsgrad på omkring 180. På grund af afstandene og det begræn-
sede butiksudbud vurderes effekterne at være mindst for Nørrevang og for Mari-
agervej. 

Opland Dækningsgrad 

Helsted 135 (-30) 
Ydervang 240 (-50) 
Nyvang 135 (+130) 
Langgade 85 (-15) 
Mariagervej 30 (-5) 
Nørre Boulevard 180 (-15) 
Nørrevang 30 (0) 
Ialt 110 (+5) 

Figur 4. Ændringer i de lokale dækningsgrader i Nordbyen som følge af ABC Lavpris.  
Alle tal er angivet som størrelsesordner.  
Grundet diskretionshensyn kan omsætningen ikke vises for de enkelte områder 

Kortere afstande til nærmeste dagligvarebutik 
Etableringen af ABC Lavpris i Nyvang påvirker naturligvis også afstanden til den 
nærmeste dagligvarebutik. Borgerne i Nyvang-området får i gennemsnit ca. 300 
m kortere til nærmeste dagligvarebutik, hvilket svarer til en forbedring på ca. 30 
%. Derudover reduceres andelen af borgere med mere end 1 km til nærmeste 
dagligvarebutik fra 64 % til et niveau på 20 %. Som det fremgår af den geogra-
fiske model, vil mange borgere i den nordlige del af Helsted fortsat være dem i 
Nordbyen, der har længst til en lokal dagligvarebutik.  

Opland Gennemsnitlig afstand Andel med over 1 km 

Helsted 1,0 (0) 50% (0) 
Ydervang 0,6 (0) 16% (0) 
Nyvang 0,8 (-0,3) 20% (-44%) 
Langgade 0,4 (0) 0% (0) 
Mariagervej 0,4 (0) 0% (0) 
Nørre Boulevard 0,5 (0) 0% (0) 
Nørrevang 0,8 (0) 22% (0) 

Figur 5. Tilgængelighed til dagligvarebutikker i Nordbyen beregnet som gennemsnitlig af-
stand via vejnettet til nærmeste butik og andel af beboere med mere end 1 km. 
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Figur 6. Kort over afstand via vejnettet til nærmeste butik, inkl. ABC Lavpris. 
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3 Det fremtidige behov 
Der er flere faktorer, som påvirker behovet for dagligvareareal i Nordbyen. Især 
byudviklingsprojekterne på Kasernegrunden, Falbegrunden, Enghøj nord og ved 
Bjellerup Ladegård bidrager til flere borgere i Nordbyen. Ifølge Randers Kom-
munes befolkningsprognose vil der ske en stigning i antallet af indbyggere i 
Nordbyen fra 26.400 i dag til 27.700 personer i 2025. Stigningen i indbyggertal-
let på ca. 1.300 personer svarer til en vækst på ca. 5 %.  

Samtidigt forventes et fortsat svagt stigende privatforbrug i de kommende år. 
Ifølge nationale opgørelse forventes en fortsat, længerevarende og relativt stabil 
tendens med en stigningstakt på omkring en kvart procent om året.  

Omvendt opleves en stigende tendens til, at flere dagligvarer handles via 
internettet. Det forventes, at internethandlen med dagligvarer vil stige fra om-
kring 2 % af forbruget i dag til ca. 5 % i 2025.  

Samlet set medfører faktorerne et forbrug, der vil være ca. 20-25 mio. kr. større 
i 2025 end i dag. For at dække det større forbrug vil der være behov for yder-
ligere ca. 1.000 m², svarende til en moderne discountbutik. 

I beregningen af det fremtidige arealbehov er det forudsat, at dækningsgrader-
ne vil være forholdsvist stabile, og at den høje arealintensitet i dagligvarebutik-
kerne i Nordbyen fastholdes. 

Som nævnt har mange af Nordbyens dagligvarebutikker en forholdsvis høj are-
alintensitet sammenlignet med andre tilsvarende byområder. Det vurderes 
umiddelbart, at de fleste butikker kan klare sig med en lavere arealintensitet 
som følge af øget konkurrence. Eksempelvis vil et fald på 10 % i arealintensite-
ten medføre et grundlag for yderligere 3.000 m² areal til dagligvarehandel.  

Det skal bemærkes, at en sådan udvikling også svarer til, at omsætningen i 
Nordbyens butikker gennemsnitligt falder med ca. 10 %, da omsætningen i 
eventuelt nye butikker hovedsageligt vil blive hentet fra de nærmeste tilsvaren-
de butikker. Den høje arealintensitet tyder på, at butikkerne generelt er robuste 
over for en potentiel øget konkurrencesituation, men ikke alle butikker står lige 
stærkt. Til trods for, at der samlet set kan være grundlag for en større udbyg-
ning, kan udviklingen få store negative effekter på enkelte af de eksisterende 
butikker. 

Netop udviklingen med en øget konkurrencesituation i Nordbyen kan illustreres 
med de mange butikslukninger de senere år. Til trods for, at der er et tilstræk-
keligt kundegrundlag i oplandet til en butik kan et svagt kædekoncept, en dårlig 
placering, et for lille salgsareal, for umoderne indretning, for dårlige parkerings-
forhold eller andre faktorer betyde, at en dagligvarebutik ikke altid er rentabel. 
Randers Kommune kan i planlægningen for dagligvarehandlen i Nordbyen bidra-
ge til at skabe de rette rammer for nye dagligvarebutikker i forhold til afgørende 
faktorer som placering, størrelse og tilgængelighed. 
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Endelig kan det indgå i overvejelserne, at Kasernegrunden har en yderligere 
rummelighed for boligudbygning – ud over de boliger, som er inkluderet i be-
folkningsprognosen. I forbindelse med en langsigtet planlægning eller en frem-
rykning af udbygning af dagligvarehandlen, kan de yderligere boligudbygnings-
muligheder inddrages. Beregninger viser, at der er tale om et yderligere behov 
for dagligvareareal på ca. 200-300 m² som følge af den yderligere boligudbyg-
ning på Kasernegrunden. Hertil kommer, at området ved Ydervang allerede er 
meget velforsynet med dagligvarer. 

Samlet set kan der arbejdes efter følgende tre scenarier for udbygning af daglig-
varehandlen i Nordbyen. Alt efter hvilken strategi der vælges, vil der være be-
hov for 0-3.000 m² yderligere dagligvarehandel frem mod 2025. Det svarer til 
0-3 nye discountbutikker.  

Scenarie 1 (status quo):    Ingen udbygning 
 

Scenarie 2 (naturlig vækst):  + 1.000 m² dagligvareareal 
        ca. 1 ny discountbutik  

Scenarie 3 (øget konkurrence): + 3.000 m² dagligvareareal 
        2-3 nye discountbutikker 
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4 Udviklingsmuligheder 
Det følgende beskriver udviklingsmulighederne i henhold til de tre scenarier for 
dagligvarehandlen i Nordbyen.  

4.1 Overordnet behov 
De overordnede behov for udvikling af dagligvarehandlen i Nordbyen er beskre-
vet i de tre scenarier. Uanset valg af strategi kan der peges på tre overordnede 
behov. 

1. Behov for at balancere de lokale dækningsgrader 
For at sikre en god og bred dækning med dagligvarer i Nordbyen er der behov 
for at afbalancere dækningsgraderne. Med ABC Lavpris balanceres dæknings-
graden for Nyvang, men der er stadig områder med meget lav dækning, herun-
der særligt Nørrevang og Mariagervej. Selvom borgerne har mulighed for at 
handle i butikker i nærliggende områder, vil det styrke dagligvareforsyningen og 
områdernes attraktivitet med en bedre dækning med dagligvarer. Omvendt er 
der områder med meget høje dækningsgrader, herunder særligt Ydervang. En 
yderligere koncentration af dagligvarehandlen her vil medføre en større centrali-
sering og mindske de fremtidige muligheder for at balancere dækningsgraderne i 
de andre lokale oplande.  

2. Behov for bedre dagligvareforsyning i særligt Nørrevang og Helsted 
samt delvist langs Mariagervej 
Dækningsgraden for Nørrevang er faldet til et niveau på omkring 30, hvilket er 
meget lavt og udtrykker en betydelig underforsyning. Flere butikker er lukket i 
området inden for de seneste år, og borgerne har forholdsvist langt til den 
nærmeste store dagligvarebutik. Der er derfor behov for at udbygge dagligvare-
forsyningen i Nørrevang.  

Til trods for, at dækningsgraden for Helsted stadig er forholdsvis høj (ca. 135) 
efter etableringen af ABC Lavpris, har mange boligområder i særligt den nordlige 
del af bydelen langt til den nærmeste store dagligvarebutik. Området har de se-
nere år oplevet en betydelig befolkningstilvækst som følge af de mange parcel-
husudstykninger. Hvis der påtænkes yderligere boligudvikling i Helsted vil det 
være hensigtsmæssigt at planlægge for endnu en dagligvarebutik i den nordlige 
del af bydelen. For ikke at reducere muligheden for dagligvareforsyning i op-
landsbyerne nord for Randers kan det overvejes at planlægge for en evt. butik 
på en placering, der er trukket væk fra Hobrovej, men som stadig har god til-
gængelighed. Det kunne eksempelvis være en placering langs Nordskellet eller 
Enghøj Allé. Udfordringen er imidlertid, at boligområderne ikke hænger trafikalt 
sammen grundet en bussluse uden adgang for bilister og flere blinde veje. 

Med lukningen af KIWI på Mariagervej er områdets dækningsgrad faldet til et 
niveau på omkring 30. Der findes imidlertid gode muligheder for at handle i an-
dre nærliggende områder, herunder Ydervang eller butikkerne ved Nørre Boule-
vard foruden ALDI på selve Mariagervej. Den lave dækningsgrad indikerer umid-
delbart et behov for yderligere dagligvareareal, men det er usikkert om en pla-
cering langs Mariagervej er rentabel – særligt set i lyset af KIWIs lukning.  
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3. Behov for udvidelse eller omdannelse af enkelte butikker 
Det sidste overordnede behov er relateret til udvidelse eller omdannelse af alle-
rede eksisterende butikker. Nogle butikker har aktuelle planer om udvidelse og 
omdannelse, herunder Fakta ved Hadsundvej og Glentevej samt Føtex ved Yder-
vang. Fakta har planer om at erstatte den eksisterende butik med en ny, større 
og mere moderne butik, og Føtex har planer om at indrette butikken lidt ander-
ledes. Det vurderes, at de to projekter tilsammen vil øge dagligvareomsætnin-
gen med et niveau, der svarer til ca. 20 mio. kr. pr. år, eller hvad der svarer til 
ca. 500 m² dagligvareareal i Nordbyen.  

Derudover kan der være andre butikker, som vil have behov for at udvide butik-
ken for at følge med efterspørgslen fra kunderne.  

 
Figur 7. Områder med behov for bedre dagligvareforsyning. 
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4.2 Principper 
Det følgende indeholder en række anbefalinger til overordnede principper for 
udviklingen af dagligvarehandlen i Nordbyen. Principperne er forsøgt balanceret 
mellem borgernes behov for nærhed til dagligvarer og markedsaktørernes behov 
for rentable butikker. 

Centralisering versus decentralisering 
En mere central dagligvarestruktur giver som oftest en mere effektiv dagligva-
rehandel set fra de butiksdrivendes synspunkt. Flere stordriftsfordele kan opnås 
ved en central struktur, og butikkerne kan drage nytte af hinandens kundeflow. 
Set fra butiksudviklernes perspektiv er der også mere sikkerhed i investeringer i 
butikslokaler i områder, der i forvejen indeholder flere butikker.  

På den anden side giver en mere decentral og lokal dagligvarestruktur en bedre 
dækning med kortere afstande til den nærmeste dagligvarebutik, hvilket er en 
god service for de lokale beboere og er med til at løfte et områdes attraktivitet. 
Med mere lokale placeringer er der omvendt risiko for, at omsætningen i butik-
ken ikke bliver så høj som ellers - og endeligt kan det ende med en butiksluk-
ning, som det er set flere steder i Nordbyen inden for de senere år. 

Anbefaling 
For at sikre en god balance mellem centralisering og lokal forsyning anbefales 
det først og fremmest at se på mulighederne for udvidelse af de eksisterende 
butikker. Dernæst kan det overvejes at påbegynde planlægningen for nye butik-
ker i områder med et dokumenteret behov. For at skabe mere attraktive han-
delsområder og for at skabe bedre vilkår for de mindre enheder, anbefales det 
generelt at arbejde for flytte flere mindre dagligvarebutikker, udvalgsvarebutik-
ker og andre servicefunktioner til placeringer nær de store dagligvarebutikker. 

Biltilgængelighed versus tilgængelighed for cyklister og gående 
De mange parcelhuse og tæt-lave boliger i Nordbyen betyder, at der er længere 
til dagligvarebutikkerne end i mere tætte byområder. Derfor foregår en stor del 
af dagligvareindkøbene i Nordbyen med bil, til dels også med cykel og i mindre 
grad som gående. For at sikre en fortsat god tilgængelighed til dagligvarebutik-
kerne er det først og fremmest vigtigt med en god biltilgængelighed. Udvikling 
mod en mere bæredygtig transport i forbindelse med dagligvareindkøb kræver, 
at også planlægges for gode forhold for gående og cyklister. 

Anbefaling 
For at sikre en god tilgængelighed med alle transportformer, og for at udvikle en 
mere bæredygtig transport i forbindelse med dagligvareindkøb, anbefales det at 
placere nye dagligvarebutikker med god synlighed fra indfaldsvejene og nær 
boligområderne. Det anbefales også at indrette tilkørselsforhold, parkeringsan-
læg og varegårde på en måde, der tager hensyn for cyklister og gående. Cykel-
stier og gode forhold for cykelparkering er også en forudsætning for, at flere 
vælger at anvende cyklen som transportmiddel til dagligvareindkøb.  
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Mindre versus større butikker 
Større butikker har som oftest et større og bredere udvalg end discountbutik-
kerne og appellerer ofte også til et større opland. I og omkring Nordbyen er der 
efterhånden en god forsyning med store supermarkeder og varehuse, herunder 
Føtex i nord, ABC Lavpris i vest, Meny i syd og et muligt nyt supermarked ved 
Dronningborg mod øst. Desuden fungerer flere af de store discountbutikker, 
herunder særligt Rema 1000 og Netto, reelt som mindre supermarkeder med et 
godt vareudbud. Der kan være stor forskel på de små lokale butikker, som i 
nogle tilfælde kan fungere som områdets lokale dagligvarebutik og i andre til-
fælde som en stor kiosk med et begrænset vareudbud. 

Anbefaling 
Inden for en kort tidshorisont vil de fleste borgere i Nordbyen have korte afstan-
de til et supermarked eller et varehus og dermed adgang til en dagligvarebutik 
med fuldt sortiment. Dermed vurderes der ikke at være yderligere behov for 
flere dagligvarebutikker på mere end 2.000 m². På den anden side vil det svæk-
ke mulighederne for dagligvarebutikkerne, hvis der fastsættes en for lille mak-
simumsstørrelse. For at imødekomme behovet, og for at sikre en vis fleksibilitet 
i planlægningen, anbefales det, at nye dagligvarebutikker kan være op til 1.500 
m² i bydelscentre og op til 1.200 m² i lokalcentre.  

4.3 Konkrete muligheder 
Det følgende indeholder et bud på en række konkrete muligheder, der opfylder 
behovet for lokal forsyning med dagligvarer og de nævnte principper.  

Udvidelse af Fakta (+ca. 3-500 m²) 
Der er som nævnt aktuelle planer om at erstatte den eksisterende Fakta på 
Hadsundvej og Glentevej med en ny og moderne butik. En sådan udvikling vil i 
høj grad leve op til principperne om at sikre bedre muligheder for de eksisteren-
de butikker, at udvikle en bedre lokal forsyning samt at sikre en god tilgænge-
lighed for alle trafikarter. Effekterne vurderes at være begrænsede til nogle af 
de øvrige lokale butikker, herunder særligt ved Ydervang og Nørre Boulevard. 
De to områder har særdeles god dækning med dagligvarer, og derfor vurderes 
effekterne at være begrænsede.  

Omdannelse af indretningen i Føtex (ingen fysisk udvidelse) 
Føtex har som nævnt konkrete planer om at omdanne butikken med en mere 
moderne og tidssvarende indretning. Det er sandsynligt, at omdannelsen vil ha-
ve positive effekter for varehusets dagligvareomsætning. Føtex henvender sig til 
et stort opland – også uden for Nordbyen. Derfor vil effekterne være spredt til 
en lang række butikker i og omkring Randers, og dermed begrænses effekterne 
for den enkelte butik i Nordbyen.  

Ny dagligvarebutik i Nørrevang (1.000-1.500 m²) 
Med den nye og moderne Fakta får Nørrevangs dagligvareudbud et betydeligt 
løft. Det er muligt, at der stadig vil være behov for mere areal, men det anbefa-
les at se tiden an i forhold til de nye forhold før der etableres yderligere daglig-
vareareal i Nørrevang. På grund af de mange butikslukninger de senere er det 
vigtigt at finde den helt rette placering i samarbejde med en evt. investor.  
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Ny dagligvarebutik i Helsted (1.000-1.500 m²) 
Som det fremgår af den geografiske analyse af kørselsoplande har mange bor-
gere i Helsted langt til den nærmeste dagligvarebutik. For at styrke områdets 
dagligvareforsyning anbefales det at overveje muligheden for en ny butik. Place-
ring af en ny butik vanskeliggøres dels af begrænsede muligheder for egnede 
grunde vest for Hobrovej, dels begrænset tilgængelighed i områderne øst for 
Hobrovej grundet boligområderne interne trafikbetjening. Effekterne vil være 
størst for den eksisterende dagligvarebutik i Helsted og for Ydervang – samt alt 
afhængig af den konkrete placering også for oplandsbyerne nord for Randers. 

Ny dagligvarebutik ved Mariagervej (1.000-1.500 m²) 
Lukningen af KIWI samt analysen af dækningsgrader viser, at der er behov for 
mere dagligvareareal langs Mariagervej. Som nævnt kan det være, at borgerne i 
området er tilstrækkeligt forsynet af butikker i andre områder. Hvis der plan-
lægges for en ny butik langs Mariagervej, anbefales det at finde en placering i 
den midterste eller sydligste del – og ikke mod Ydervang og den nordligste del, 
da området allerede er meget stærkt forsynet. En øget centralisering af daglig-
varehandlen i Ydervang vil som nævnt ikke få en større effekt på nærheden til 
lokale dagligvarebutikker, da der allerede er et stærkt butiksudbud i området. 

Som det tidligere er beskrevet, er der et behov for 1.000-3.000 m² yderligere 
dagligvareareal i Nordbyen frem mod 2025. ABC Lavpris er en del af basis-
scenariet og medregnes derfor som en del af det etablerede butiksudbud.  

Scenarie: Status quo 
Hvis der vælges en strategi uden yderligere udbygning skal der naturligvis ikke 
udpeges områder til nye dagligvarebutikker. Med befolkningstilvæksten på ca. 
1.300 personer frem mod 2025 vil forbrugsgrundlaget for dagligvarebutikkerne 
blive endnu større. Hvis de nye borgere også vælger at handle lokale i Nordbyen 
vil både arealintensiteten i de eksisterende butikker og dækningsgraden for hele 
Nordbyen under ét stige.  

Scenarie: Naturlig vækst (+.1000 m² dagligvareareal) 
Hvis der vælges et scenarie med en naturlig vækst, vil der frem mod 2025 være 
et behov for yderligere ca. 1.000 m² og yderligere ca. 200-300 m² efter 2025, 
når Kasernegrunden er udbygget. Til scenariet anbefales en udvikling med udvi-
delse og omdannelse af Fakta i Nørrevang og Føtex i Ydervang samt én af de tre 
muligheder for nye dagligvarebutikker.  

Scenarie: Øget konkurrence (+ 3.000 m² dagligvareareal) 
Hvis der vælges et scenarie med øget konkurrence, og dermed omsætningsre-
duktion i de eksisterende butikker, vil der være et behov for yderligere ca. 3.000 
m² dagligvareareal samt yder ligere ca. 200-300 m² efter 2025, når Kaserne-
grunden er udbygget. Til scenariet anbefales en udvikling med de nævnte udvi-
delser og omdannelser af Fakta og Føtex samt 2-3 af de nævnte mulige place-
ringer for nye dagligvarebutikker.  
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Figur 8. Oplande som følge af maksimal udbygning af dagligvareforsyningen i Nordbyen. 
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