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Detailhandel i Silkeborg Kommune

Silkeborg Midtby

Bydelscenter

Midtby

Aflastningscenter



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Gennemgang af vores overordnede detailhandelssituation. Husk bydelscentre og lokalcenteret i Kjellerup��Silkeborg er det primære butiksområde med et væsentligt butiksudbud for hele kommunen. Der bor 40.000 i byen�Herefter kommer Kjellerup som har et mindre udvalgsvareudbyd, som dækker Kjellerup og den nordlige del af kommunen. Kjellerup er på ca. 5.000 og har været en tidligere hovedby med sygehus, dommerkontor, rådhus og en egentlig midtby. Her vi har et stort udbyd af butikslokaler og hvor tomme lokaler er mest tydelig.��Herudover har vi en række byer på 4.000 og ned, hvor der er et begrænsety udvalgsvareudbud. Vi er dog kendetegnet ved at have en fintmasket dagligvarehandel.



Gågader

Papirfabrikken

Søtorvet

Borgergade

Center Nord

Silkeborg Midtby

Oplægsholder
Præsentationsnoter
3 forskellige dele af bymidten



Vi vil vækst!

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi vil vækst100.000 indbyggere inden 20253.000 flere arbejdspladser inden 2025�Vi er godt på vej – Vi forventer næsten 500 boliger om året.  �Solgt 100.000 m2 kommunalt jord. Lige nu er der 90.000 m2 til salg af Vjdirektoratet �



Vi vil byliv og oplevelser!
Udviklingsstrategi 2011-2024

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Detailhandelsplanlægningen�Fortætning og omdannelse – boliger i midtbyen�Anlæg, veje



Kommuneplan 2017 -
Detailhandelsanalyse (I)
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi havde en detailhandelsanalyse fra 2008. Nu ville vi gerne have en ny og bygge KP på.��Generel analyse i henhold til planloven – særlig fokus og anbefalinger til vores udfordringer Midtbyen, Citycenter, Kjellerup og butikker langs indfaldsveje.



Detailhandelsanalyse (II)



Detailhandelsanalyse (III)

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Sats på midtbyen – udvalgsvarer er under presPas på Center Nord – det vokser i omsætning!�



Detailhandelsanalyse (IV)
Konklusion

Antallet af butikker og omsætning er faldet.

Silkeborg By har ikke mistet betydning som indkøbssted 
for hele kommunen.

Center Nord har fået større betydning i forhold til 
bymidten.

Kjellerup By har mistet betydning. Det er stadig et vigtigt 
indkøbssted for den nordlige del af kommunen.



Detailhandelsanalyse (V)
Anbefalinger

• Silkeborg by
– Ikke udvande midtbyen med aflastningscentre.
– Et overdækket center skal placeres i midtbyen.

• Kjellerup by
– Butikker og øvrige funktioner skal placeres i midtbyen.

• Øvrige byer
– Dagligvarehandel skal placeres i midtbyerne.



Den drøftede vi meget



Kommuneplan 2017 - dogmer
• Fastholde og styrke Silkeborgs midtby som vores primære og 

vigtigste indkøbssted

• Mulighed for et overdækket shoppingcenter centralt i Silkeborgs 
bymidte

• Klar rollefordeling mellem bymidten og Center Nord 

• Fastholde og sikre Kjellerup midtby som et væsentligt indkøbssted

• Mulighed for dagligvarehandel centralt i alle vores byer

• Enkeltstående butikker og mindre lokalcentre placeres, hvor der er 
tilstrækkeligt lokalt opland

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvordan blev det implementeret.



• Ingen aflastningsområder.
• Ingen butikker ved indfaldsveje – hold 

detailhandelsstrukturen.
• Fastholde mulighed for overdækket center
• Sikre god restrummelighed, men ikke 

geografiske udvidelser.
• Hæve butiksstørrelserne.
• Krav om minimumsstørrelse i Center Nord.

Kommuneplan 2017 - resultat

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi fik også drøftet de nye muligheder i planloven



Kommuneplan 2017 - resultat 

Kjellerup

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det er konkretiseret ved…Fasthold kravet om butikker, hvor det understøtter butikkerne og midtbyenGiv mulighed for boliger, hvor det ikke bryder midtbyen og det samlede indtryk af butiksområde (eksempelvis i udkanten af bymidten).



Vi blev udfordret!

?

?



Øvrig planlægning - City Center
25.000 m2
55-60 butikker
Adgang til torvet og gågadenet
P-kælder + mulighed for tilslutning til eksisterende p-kælder



Anlæg – Silkeborg Torv

Oplægsholder
Præsentationsnoter
25 mill.



Anlæg – Nye gågader

Oplægsholder
Præsentationsnoter
22 mill.



Øvrig planlægning - fortætning



Anlæg - veje

Nordskovvej

Drewsensvej Vest

Chr. 8.s Vej

Nyt kryds ved 
Center Nord



Tilbud til vores butikker
• Eksklusivt tilbud om gratis to-timers gennemgang af ens 

butik af en professionel rådgiver
• Gennemgangen munder ud i konkrete forandringsforslag
• Mulighed for at få tilskud til det videre arbejde 

(skitseforslag, projekteringsplan mm.)
• 19 butikker mm. har fået rådgivning
• 11 butikker har lavet konkrete projekter
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