
Aflastningscenter eller ej?
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Silkeborg Kommune 

• 91.237 borgere i hele 
kommunen

Ca. halvdelen i Silkeborg 
(44.000) og halvdelen 
uden for Silkeborg.
Kjellerup er næststørste by 
(5.000)
Stor befolkningsvækst (ca. 
700 i 2016)

• Del af Business Region 
Aarhus

Ca. 39.000 arbejdspladser 
30 min. til Aarhus 
25 min. til Herning
Kan nå 600.000 jobs på 1 
time.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Indflyvning – generelle betragtninger.�



Vi vil vækst!!

Vores ambition er:

• 3.000 flere job inden 2025

• 100.000 borgere inden 2025

• At være i top 10 i målingerne 
af de mest erhvervsvenlige 
kommuner i Danmark



41 virksomheds-gazeller i 
Silkeborg  Kommune  

2016 var et 
godt år!



Åbning af Silkeborgmotorvejen
”Silkeborgmotorvejen skaber et helt nyt fundament for 
investeringer, jobskabelse, befolkningsvækst samt by- og 
erhvervsudvikling i Silkeborg Kommune”



Salg af erhvervsjord boomer

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Silkeborg Kommune har solgt:267.000 m2 til virksomheder og solcelleparker i 2016.157.000 m2 til erhverv i 2017.�



Mange nye boliger

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi har bygget rigtig mange boliger i hele kommunen og ikke mindst i vores bymidte. Vi fortætter og prøver at skabe en kompakt by, hvor der også bor mennesker i midtbyen, og hvor der er liv efter butikkernes åbningstid. Dette er også hensigtsmæssigt i forhold til at beskytte meget af den bynære natur som vi har rundt om byen.



…og vi planlægger endnu flere

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi har netop vedtaget lokalplan for søtorvet – en af vores mest attraktive grunde direkte mod søen. 



• Silkeborg er det naturlige og 
største indkøbssted i 
kommunen. 

• Kjellerup har et mindre 
butiksudbud.

• Stort set ingen 
udvalgsvarehandel i øvrige byer.

• Kommunen er kendetegnet ved 
at have dagligvarehandel i langt 
de fleste byer. 

• Mange tager til Aarhus en gang 
imellem.

• Enkelte tager til nabobyer –
særligt Viborg og Herning

Detailhandel i Silkeborg Kommune

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Generel intro til detailhandlen i Silkeborg Kommune. Beskrivelse af vores detailhandelsstruktur.



Detailhandlen anno 2017

282
-14 

59
-17

22
-11

33
-3

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi har fået lavet en detailhandelsanalyse, hvor vi fik opgjort antallet af butikker i kommunen. Vi har mistet butikker i hele kommunen – også i Silkeborg. Værst ser det dog ud i den nordlige del af kommunen.



Detailhandlen anno 2017

Omsætning i Silkeborg Kommune Handelsbalance

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Analysen fortalte også lidt om vores omsætning og handelsbalance.��Omsætningen var steget markant for dagligvarehandel – vi har også fået en lang række nye discountbutikker. Til gengæld er der set en meget stor nedgang i vores udvalgsvarehandel (kan skyldes internetsalg, konkurrence for nabobyer). ��Handelsbalancen er dog nogenlunde opretholdt. Handelsbalancen viser forholdet mellem omsætning i samtlige detailhandelsbutikker i Silkeborg kommune og det samlede forbrug hos borgerne i kommunen. 



Detailhandelsanalyse 
Konklusion

• Silkeborg Kommune har mistet 45 butikker siden 2008

• Dagligvareomsætningen er steget 10 % i perioden 2007 
til 2014. 

• Udvalgsvareomsætningen er faldet 12 % i perioden 2007 
til 2014. 

• Vi skal værne om vores midtby og vores detailhandel!

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det er gået tilbage i Silkeborg Kommune!��Analysen slår derfor fast at vi skal værne om vores detailhandel og vores midtby.



Vi vil ikke være en kommune uden 
detailhandel eller liv i bymidten!

2016 2030?



Vi arbejder derfor målrettet med og 
for vores midtby

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi arbejder derfor målrettet med vores midtby i vores detailhandelsplanlægning. Men naturligvis også mere generelt.�Fortætning – boliger i midtbyenFestivaller og oplevelser skal der være plads til. Nyt torv, nyt campus Bilerne i parkeringskældre og ikke på de mest attraktive grunde



Detailhandel er vigtigt for en levende 
bymidte

Vi har netop vedtaget en ny kommuneplan
• Vi vil ikke have et aflastningscenter uden for byen
• Vi vil have et overdækket butikscenter centralt i 

bymidten



Detailhandelsanalyse 

• Et aflastningscenter vil udvande midtbyen.
• Giver en samlet øget omsætning.
• Vil dog trække omsætning ud af bymidten –

særligt for udvalgsvarehandel
• Kan betyde, at butikker lukker i bymidten
• Kan give ”døde” facader og få stor betydning 

for liv i byen.
• Gives der først lov, kan det blive en ”ond” 

spiral.

• Hold fast i, at butikker skal placeres i Silkeborgs 
midtby.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvad ville et aflastningscenter eller et overdækket center uden for byen betyde.



Politiske valg i Kommuneplan 2017 

• Fastholde og styrke Silkeborgs midtby som vores primære 
og vigtigste indkøbssted

• Mulighed for et overdækket shoppingcenter centralt i 
Silkeborgs bymidte

• Intet aflastningscenter

• Der skal være mulighed for dagligvarehandel centralt i alle 
vores byer

• Butikker skal som udgangspunkt placeres i bymidterne.



City Center
• Har investor.
• 25.000 m2.
• 55-60 butikker.
• Adgang til torvet og gågadenet.
• P-kælder + mulighed for tilslutning til eksisterende p-kælder.



Detailhandelsplanlægning er dog ikke alt
Vi gør så meget andet



Silkeborg Torv

Oplægsholder
Præsentationsnoter
25 mill.



Ny sivegade - Østergade



Nye gågader

Oplægsholder
Præsentationsnoter
22 mill.



Nyt stadion til superligahold



Nyt liv på Bindslevs Plads  



Veje for millioner

Nordskovvej

Drewsensvej Vest

Chr. 8.s Vej

Nyt kryds ved 
Center Nord



Spørgsmål?
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