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Institut for Center-Planlægning (ICP) har i samarbejde med Helsingør 

Kommune gennemført en detailhandelsanalyse for Helsingør Kommune. 

Formålet med denne detailhandelsanalyse er at sætte de generelle udvik-

lingstendenser i detailhandelen i relation til forholdene i Helsingør Kommu-

ne, herunder hvordan detailhandelen i Helsingør Kommune har klaret sig si-

den 2005, hvor sidste detailhandelsanalyse blev gennemført.  

Analysen skal samtidig levere input til kommunens planlægning for detail-

handel og bidrage til en videreudvikling af detailhandelen i kommunen. 

Siden seneste analyse er den generelle dagligvareomsætning i Danmark ste-

get 16 %, mens udvalgsvareomsætningen er steget 17 %. Udviklingen har 

dog i de seneste år været noget turbulent, hvilket er illustreret i figur 1.1. 

Figur 1.1 Omsætningsudviklingen i Danmark 2003 til 2012. 

 

Analyserne 

ICP har medio 2013 foretaget en rekognoscering af samtlige butikker i 

kommunen, herunder opgjort de enkelte butikkers bruttoareal samt indsamlet 

informationer om omsætningen i 2012. 

Endvidere er der foretaget en beregning af det nuværende og fremtidige for-

brug af detailhandelsvarer i kommunen. 

Resultaterne sammenlignes med resultaterne fra detailhandelsanalyserne i 

1998 og 2005. Således beskrives udviklingen fra 1998 til 2013. 
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Hovedanbefalinger 

Helsingør Bykerne skal være et stærkt udbudspunkt, som kan tilbyde et dybt 

og bredt udbud af især udvalgsvarer. Byen skal arbejde på at være en skarpe-

re konkurrent til Hillerød og Lyngby. 

Samtidig er det vigtigt, at man arbejder på at bibeholde dagligvarehandelen 

lokalt i Helsingør for at styrke lokalforsyningen bedst muligt. 

For at styrke Helsingør bedst muligt er det vigtigt, at alle aktører aktivt sam-

arbejder og tager fælles ansvar for at løse de enkelte opgaver. Nogle opgaver 

bør som udgangspunkt løses af Helsingør Kommune, mens ansvaret for an-

dre opgaver ligger hos detailhandelen i Helsingør eller en af de andre aktører 

i kommunen. Andre opgaver kan igen kun løses i et samarbejde. Derfor bør 

samarbejdet udbygges mellem kommunen, Vækst & Viden, Helsingør City-

forening, Hornbæk Handelsstandsforening, Espergærde Centrets Handels-

standsforening, Prøvestenscentrets Centerforening, Helsingør Bycenter, 

Scandlines, Sundbusserne, HH-Ferries, Kronborg, Kulturværftet, M/S Muse-

et for Søfart, øvrige kulturinstitutioner og turistorganisationer.  

Det er ICP’s anbefaling, at detailhandelen og Helsingør Kommune i fremti-

den skal arbejde på at: 

 Styrke dagligvaredetailhandelen lokalt tæt på boligområderne 

 Styrke og koncentrere udvalgsvaredetailhandelen i Helsingør Bykerne 

 Understøtte den gældende centerstruktur med store udvalgsvarebutik-

ker i aflastningscentret Prøvestenscentret og mindre udvalgsvarebu-

tikker i bykernen 

 Sikre fleksibilitet og rummelighed i de fremtidige arealudlæg 

 Understøtte det spændende bymiljø med investeringer i gadeinventar 

og kunst 

 Styrke sammenhængen mellem Kulturhavnen og bykernen 

 Skabe gode parkerings- og tilkørselsforhold 

 Udnytte svenskehandelen 

 Tiltrække flere stærke butikskoncepter til Helsingør Bykerne og Prø-

vestenscentret 

 Skabe flere og nye oplevelser i forbindelse med shopping 

 Understøtte de unikke butikker i Helsingør Bykerne 

 Understøtte fælles åbningstider 

 Styrke og koncentrere detailhandelen i Espergærde i Espergærde 

Centret 

 Styrke de kvaliteter Hornbæk har med unikke butikker 

 Styrke de kvaliteter, Helsingør Bykerne har i dag 
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Udarbejdelse af handlingsplaner 

I tråd med ovenstående anbefalinger fra ICP vil der kunne udarbejdes kon-

krete handlingsplaner for den fremtidige udvikling af detailhandelen i Hel-

singør. For at udarbejde konkrete handlingsplaner og for at understøtte frem-

driften og engagementet vil ICP foreslå, at der etableres en workshop med de 

forskellige aktører og interessenter. Til workshoppen bør ICP’s anbefalinger 

diskuteres og prioriteres for til sidst at munde ud i konkrete handlingsplaner.  

Herudover er det vigtigt at der fastlægges en ansvarsfordeling mellem aktø-

rerne. Man kan eventuelt nedsætte nogle arbejdsgrupper, der skal varetage 

enkelte problemstillinger. Tovholder for arbejdsgrupperne kunne for eksem-

pelvis være Helsingør Kommune eller fra en organisation. 

 HAN 

Status på detailhandelen i Helsingør Kommune 

I 2013 var der i Helsingør 366 butikker med et samlet bruttoareal på omkring 

106.300 m
2
. I 2012 var den samlede omsætning på 3,4 mia. kr. inkl. moms. 

48 % af butikkerne i Helsingør Kommune ligger i Helsingør Bykerne, mens 

33 % af detailhandelsomsætningen ligger i butikkerne i Helsingør Bykerne. 

Hovedparten af kommunens beklædningsbutikker er placeret i Helsingør 

Bykerne. Her ligger 59 beklædningsbutikker, hvilket svarer til godt 69 % af 

det samlede antal beklædningsbutikker.  

Der er i alt 176 butikker i Helsingør Bykerne, heraf er 76 % udvalgsvarebu-

tikker svarende til 133 butikker. Det samlede bruttoareal i Helsingør Byker-

ne er 38.100 m
2
, heraf ligger 62 % i udvalgsvarebutikker svarende til 23.700 

m
2
. Omsætningen i Helsingør Bykerne var godt 1,1 mia. i 2012. Udvalgsva-

reomsætningen udgjorde 54 %, svarende til 600 mio. kr.  

I Espergærde Centret er i alt 30 butikker, heraf er 70 % udvalgsvarebutikker. 

Det samlede bruttoareal til detailhandel i Espergærde Centret er 9.200 m
2
, 

heraf udgør udvalgsvarer 51 %. 

Hornbæk bymidte har 31 butikker, heraf er 61 % udvalgsvarebutikker. Her 

er 7.800 m
2
 bruttoareal til detailhandel, hvor udvalgsvarebutikkerne udgør 

36 %.  

I Prøvestencentret, som er aflastningscenter til Helsingør, ligger 23 butikker, 

primært større udvalgsvarebutikker. I alt er bruttoarealet til detailhandel 

22.600 m
2
, heraf udgør udvalgsvarer 42 %.  

48% af butikkerne ligger i 

Helsingør Bykerne 
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Figur 1.2 Antal butikker i Helsingør Kommune 2013 

 
*incl. Prøvestenscentret 

Figur 1.3 Bruttoareal i Helsingør Kommune 2013 

 
*incl. Prøvestenscentret 

Figur 1.4 Detailhandelsomsætning i Helsingør Kommune 2012 i mio. kr. incl. moms 

*incl. Prøvestenscentret 
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Prøvestenscentret 

Udviklingen i detailhandelen fra 1998 til 2013 

Antallet af butikker er generelt faldet i Helsingør kommune siden 1998. I 

1998 var der i alt 429 butikker i hele kommunen. Det er 63 butikker flere 

end i 2013.  

Det er især antallet af dagligvarebutikker, der er faldet siden 1998. Her er 

bortfaldet 53 dagligvarebutikker fra 1998 til 2013. Denne udvikling med et 

fald i antal dagligvarebutikker ses dog ligeledes i andre områder. Det er en 

naturlig konsekvens af en generel effektivisering med lukning af mindre 

dagligvarebutikker som følge af nye varehuse, supermarkeder og ikke 

mindst discountbutikker. 

Siden 2005 er forsvundet 37 dagligvarebutikker, mens der er kommet yderli-

gere 24 udvalgsvarebutikker i kommunen.  

Det samlede bruttoareal til dagligvarer er 3.900 m
2
 mindre i 2013 end i 2005 

for Helsingør Kommune i alt, mens bruttoarealet til udvalgsvarer er nogen-

lunde det samme i 2013 som i 2005. 

Den samlede dagligvareomsætning i Helsingør Kommune er steget 16 % i 

perioden 2005 til 2012 fra 1,7 mia. kr. i 2005 til knap 2,0 mia. kr. i 2012, 

mens udvalgsvareomsætningen er steget 13 % fra 1,2 mia. kr. til knap 1,4 

mia. kr. i 2012. 

Generelt er dagligvareomsætningen i Danmark steget med 16 % og udvalgs-

vareomsætningen er steget med 17 % i perioden 2005 til 2012. 
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Forbrug 

Forbrugerne i Helsingør Kommune havde et samlet forbrug af detailhandels-

varer i 2012 ca. 2,9 mia. kr. inkl. moms fordelt med 1,6 mia. kr. på dagligva-

rer og 1,3 mia. kr. på udvalgsvarer.  

Det samlede befolkningstal i Helsingør Kommune forventes at stige med 3 

% i perioden 2012 til 2017 fra 61.600 personer til 63.350 personer. Der er 

dog stor forskel på den forventede befolkningsudvikling i de enkelte områ-

der i kommunen. Den største befolkningsvækst forventes i Espergærde på 12 

% og Kvistgård på 10 %, mens befolkningstallet forventes at være konstant i 

Hellebæk – Ålsgårde og Helsingør Nord. 

Dagligvareforbruget i Helsingør Kommune forventes at stige 4 % i perioden 

2012 til 2017 til 1,7 mia. kr. i 2017 i faste priser. I samme periode forventes 

udvalgsvareforbruget at stige 10 % til godt 1,4 mia. kr. i 2017. 

Handelsbalance 

Handelsbalancen er forholdet mellem den faktiske omsætning i samtlige de-

tailhandelsbutikker i Helsingør Kommune og det samlede forbrug hos bor-

gerne i Helsingør Kommunes.  

Handelsbalancen for dagligvarer var i 2012 123 % for Helsingør Kommune, 

mens forholdet for udvalgsvarer var 105 %.  

Tallene viser, at Helsingør på både dagligvare- og udvalgsvareområdet har 

regional betydning, der rækker et stykke ud over kommunegrænsen. Ud-

valgsvareomsætningen i Helsingør Kommune er 5 % højere end forbruget i 

kommunen, mens dagligvareomsætningen er 23 % højere end dagligvarefor-

bruget i kommunen. 

Især grænsehandelen fra Sverige har betydning for handelsbalancen i Hel-

singør. Detailhandelen især i Helsingør Bykerne er præget af især handel 

med alkohol. 

Herudover har de store sommerhusområder i Hornbæk samt turister til at-

traktionerne i Helsingør medvirket til en øget omsætning af både dagligvarer 

og udvalgsvarer.  

Lokalkøbsandelen for udvalgsvarer, som er andelen af Helsingør borgernes 

udvalgsvareforbrug, som dækkes ved køb i butikkerne i Helsingør Kommu-

ne, er 80-85 %. Det store udbud i København samt et bedre udbud af for ek-

sempelvis elektronik og møbler udenfor kommunen gør, at borgerne i Hel-

singør i dag får dækket en del af deres forbrug ved køb udenfor kommunen. 

Dagligvarerne bliver generelt købt mere lokalt. Lokalkøbsandelen for dag-

ligvarer er forskellig i de enkelte områder i Helsingør, men niveauerne er 

generelt normale. 

Trods en stadig stigende konkurrence fra de omkringliggende større udbuds-

punkter Hillerød, København og Lyngby, en svingende svenskehandel samt 

truslen fra internethandel har Helsingør Kommune formået at fastholde sin 

handelsbalance i perioden 2005 til 2012 for både dagligvarer og udvalgsva-

rer.  

I 1997 havde Helsingør Kommune en væsentlig højere handelsbalance på 

både dagligvarer og udvalgsvarer end i 2005 og 2012. Handelsbalancen for 

dagligvarer var 135 % og 115 % på udvalgsvarer. Svenskehandelen var lige-

ledes væsentlig højere i 1997 end i 2012. 

 

 

Helsingør har regional 

betydning 

Helsingør har fastholdt sin 

position 
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Figur 1.5 Udviklingen i handelsbalancen i Helsingør Kommune 1997 til 2012. 

 

Konkurrencesituationen intensiveres 

Den overordnede konkurrencesituation i Hovedstadsområdet er gennem de 

senere år blevet skærpet og det ventes, at der også i de kommende år vil bli-

ve mere rift om kunderne.  

Inden for dagligvareområdet har etableringen af flere discountbutikker i 

lokalområderne skærpet konkurrencesituationen. 

På udvalgsvareområdet har den generelle afmatning betydet en skarpere 

konkurrence.  

Især Hillerød har fået styrket deres detailhandel med blandt andet nordsjæl-

lands første hypermarked Bilka, nordsjællands eneste Bauhaus og Plantora-

ma. Hillerød har et bredt udbud af både små og store udvalgsvarebutikker og 

tiltrækker kunder fra hele Nordsjælland. I Hillerød er der planer om at udvi-

de med op mod 39.000 m
2
store udvalgsvarebutikker og boksbutikker i og 

ved udkanten af bymidten. Tidshorisont og projektets fremtid er ukendt. 

Hvis projektet realiseres, vil Hillerøds regionalitet yderligere blive styrket. 

Kgs. Lyngby er ligeledes et stærkt regionalt udbudspunkt i Nordsjælland. 

Især kombinationen af Lyngby Storcenter, Magasin og Lyngby Hovedgade 

tiltrækker kunder fra et stort opland. Lyngby Storcenter arbejder på en udvi-

delse af centret med 10.000 m
2
primært udvalgsvarebutikker, Herudover for-

ventes der at blive etableret et større supermarked på 3.000 m
2
, et varehus på 

3.500 m
2
samt en række discountbutikker i Kgs. Lyngby. Samlet set forven-

tes Kgs. Lyngby at styrke sin betydning i fremtiden. 

I Helsingborg er shoppingcentret Väla i gang med en udvidelse på 15.000 m
2
 

til detailhandel. Väla har i dag 180 butikker og omsatte i 2012 for 2,1 mia. 

kr.  

En mulig trussel mod detailhandelen i Helsingør og den øvrige fysiske de-

tailhandel i Danmark er e-handel. 

Der findes ingen opgørelser over hvor meget e-handel reelt udgør af forbru-

get. ICP vurderer, at e-handel i 2012 udgjorde ca. 1 % af dagligvareforbruget 

og 8 % af udvalgsvareforbruget, men det forventes, at e-handelen stiger væ-

sentligt i fremtiden. Allerede i dag har 70 % af danskerne handlet på nettet 

inden for de sidste 12 måneder.  

Konkurrencen er stadig skarp 

E-handel også en trussel for 

Helsingør 
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Det er vanskeligt at forudsige, hvor stor en andel e-handel vil få af den fysi-

ske detailhandel. Men den øgede e-handel vil påvirke den fysiske detailhan-

del og dermed detailhandelsstrukturen i Danmark. 

En øget e-handel betyder, at en væsentlig del af forbruget vil blive dækket 

ved køb uden for de fysiske butikker. For de mindre udbudspunkter vil det 

betyde, at konkurrencesituationen yderligere bliver skærpet. 

Såfremt der ikke gøres noget aktivt og ekstraordinært, vil man 12-13 år frem 

i tiden opleve, at der mange steder ikke længere kan siges at være en ud-

valgsvareforsyning, der nogenlunde dækker de fleste husholdningers grund-

læggende behov. Her vil alene være de helt standardiserede udvalgsvarebu-

tikker tilbage.  

I dag er der ca. 210 byer med mere end 3.000 indbyggere, der har en ud-

valgsvareforsyning på et vist niveau, men hvis 50 % af udvalgsvarehandelen 

går via e-handel i 2025, vil kun de 28 største byer i Danmark kunne tilbyde 

et dybt og bredt udbud af udvalgsvarer. Heriblandt er Helsingør Bykerne. 

 
Bramstræde 
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Vurdering af svenskehandel i Helsingør 2012 

ICP har foretaget en vurdering af svenskehandelens omfang i Helsingør 

Kommune i 2012. Vurderingerne er foretaget på baggrund af en kortlægning 

af indkøbsmønsteret i kommunen, oplysningerne om omsætningerne i 2012 

samt opgørelser af forbruget.  

Herudover har ICP foretaget en kundeinterviewanalyse af svenskere, som 

har besøgt Helsingør i november 2013. Denne analyse kortlagde omfanget af 

indkøb af henholdsvis dagligvarer og udvalgsvarer samt hvor mange penge 

svenskerne brugte på bespisning. Ved hjælp af de offentligt tilgængelige tra-

fiktal for færgeoverfarten og en opgørelse af de gennemsnitlige købsbeløb er 

omfanget af den aktuelle svenskehandel estimeret. 

Over 50 % af de interviewede svenskere havde købt dagligvarer på deres be-

søg i Helsingør. De svenskere, som købte dagligvarer i Helsingør, brugte 

gennemsnitligt 656 kr. pr. indkøbsgruppe. 

Ca. 18 % af svenskerne købte udvalgsvarer og ca. 33 % af svenskerne havde 

brugt penge på bespisning. Det gennemsnitlige købsbeløb for svenskere, der 

havde købt udvalgsvarer, var 529 kr., mens de svenskere, der havde spist i 

Helsingør, i gennemsnit havde brugt 289 kr. 

Det er ICP’s vurdering, at svenskehandelen i Helsingør Kommune i 2012 

udgjorde 175-225 mio. kr. for dagligvarer. Det er primært drikkevarer, der 

bliver købt i Helsingør. 

Det er ICP’s vurdering, at svenskehandelen udgjorde 30 – 40 mio. kr. for 

udvalgsvarer. Bespisning vurderes ligeledes at have udgjort 30 – 40 mio. kr. 

i 2012. 

Den danske afgiftssænkning på øl m.m. i sommeren 2013 har betydet en 

vækst i antal rejsende fra Sverige til Danmark i 2013 i forhold til 2012. 

Scandlines har i juli 2013 oplevet en vækst på 5 % i antal landgangspassage-

rer i forhold til samme måned i 2012. Samtidig er antallet af øl solgt om bord 

i juli 2013 steget 40 % i forhold til juli 2012.  

 

Tabel 1.1 Estimering af svenskehandelen i alt i Helsingør Kommune 2012 

i mio. kr. (løbende priser) 

 19911) 19972) 2012 

Dagligvarer 625-630 375-425 175-225 

Udvalgsvarer 85-95 50-60 30-40 

Bespisning * * 30-40 

1) Fra Detailhandelsanalyse Helsingør Kommune 1991 

2) Estimeret 

*Ikke opgjort 
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Helsingør Bykerne  

 Antal butikker 176 butikker, heraf 133 udvalgsvarebutikker 

 Bruttoareal 38.200 m
2
, heraf 62 % udvalgsvarer (23.700 m

2
) 

 Omsætning 1,12 mia. kr., heraf er 53 % udvalgsvareomsætning (600 mio. kr.) 

Anbefalinger og vurderinger – Helsingør Bykerne 

Helsingør Bykerne skal fortsat være det primære indkøbssted for udvalgsva-

rer i Helsingør Kommune. 

Nedenstående præsenteres styrker, svagheder, muligheder og trusler ved 

detailhandelen i Helsingør, samt et forslag til den fremtidige strategi for at 

styrke detailhandelen i Helsingør bedst muligt. 

Tabel 1.2 SWOT (styrker, svagheder, muligheder og trusler) for Helsingør Bykerne 

Styrker Svagheder 

 Veletableret udbudspunkt 

 Godt udbud af udvalgsvarebutikker 

 Mange unikke butikker 

 Stort udbud af spisesteder 

 Historisk by med turisme 

 Unikke byhuse 

 Mange kulturtilbud 

 Kulturhavn Kronborg 

 Hyggelige gågader 

 God fremkommelighed i gågaderne 

 Mulighed for inde-ude miljø 

 Prøvestenscentret som aflastningscenter 

 Mange små butikker i forhold til branchen 

 Lav kædeandel 

 Begrænset opland 

 Parkering relativt langt fra Stengade 

 Biografen udenfor bymidten 

 Forsømt byinventar 

 

 

Muligheder Trusler 

 Yderligere investering i de enkelte butikker 

 Flere kædebutikker til bymidten 

 Koncentrer detailhandelen i bymidten 

 Udnytte turismen til mere detailhandel 

 Udnytte svenskehandelen 

 Udnyt forbrugernes øgede mobilitet 

 Øge oplandet 

 Udnytte kombination af e-handel og fysisk butik 

 Styrk oplevelseselementerne i bymidten 

 Ensartede åbningstider 

 Bedre fysisk kobling fra kulturen til detailhande-

len 

 Synlig skiltning mellem Kronborg/Kulturværftet 

og bymidten 

 Forbedre kvaliteten af spisestederne 

 Arbejde mere med gadeinventaret 

 Svenskehandelen er usikker 

 Generel skærpet konkurrence mellem de større 

udbudspunkter 

 Øget internethandel 

 Forbrugernes vilje til at bevæge sig længere i for-

bindelse med indkøb (ændrede indkøbsvaner)  
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Helsingør Bykerne er et veletableret udbudspunkt i et hyggeligt gågademiljø 

med historiske byhuse, som giver en unik shoppingoplevelse. Generelt er der 

en god fremkommelighed i gågaderne, der ligger som et net med Stengade 

som hovedgågaden. Stjernegade og Bjergegade er sidegågader. 

Herudover er det positivt, at Helsingør kan tilbyde et ude – inde miljø med 

Helsingør Bycenter. Kombinationen med en gågade, hvor man kan mærke 

vejrets luner og et overdækket shoppingcenter i bymidten, giver kunderne 

mulighed for en mere alsidig shoppingoplevelse. 

Stengade er fortsat den gade i Helsingør Bykerne, hvor der færdes flest men-

nesker. Især i den sydlige ende af Stengade tæt på Helsingør Bycenter er tra-

fikstrømmene størst. Generelt færdes der markant flere mennesker i byker-

nen i sommerperioden. Nogle gader mere end den dobbelte personstrøm om 

sommeren end i november måned. For eksempel færdes omkring 6.000 per-

soner i tidsrummet 10:00-20:00 på en hverdag i november og 15.000 perso-

ner i samme tidsrum om sommeren. 

Antallet af personer er dog generelt steget fra 1997 til 2013. I 1997 og 1999 

var der 13.000-14.000 personer i Stengade Nord om sommeren, mens der i 

2013 var knap 15.000 personer. Samme tendens med en stigning i antal be-

søgende ses i de større shoppingcentre, mens omsætningsindexet de seneste 

år for mange shoppingcentre er konstant eller i nogle tilfælde faldende. 

Det er vigtigt, at det primære fodgængernetværk til detailhandel i Helsingør 

Bykerne også i fremtiden er koncentreret omkring Stengade, Bjergegade og 

Stjernegade. De øvrige gader kan godt rumme andre bylivsfunktioner, som 

foreslået i Gehls Byrumsplan vedtaget i 2011 for Helsingør Bykerne, men 

det er vigtigt, at koncentrere detailhandelen i de centrale gågader. 

Der er generelt et godt udbud af udvalgsvarebutikker i Helsingør Bykerne. 

Her er især mange individuelle og anderledes butikker, som er med til at gø-

re Helsingør Bykerne speciel.  

Den samlede pris-alders profil for beklædningsbutikkerne ligger generelt på 

et normalt niveau i Helsingør Bykerne sammenlignet med andre byer af 

samme størrelse.  

Helsingør Bykerne har mange attraktive kædebutikker repræsenteret især i 

Helsingør Bycenter og i Stengade. Trods det har Helsingør Bykerne dog en 

forholdsvis lav kædeandel sammenlignet med de konkurrerende byer. Kæde-

andelen er 40 % i Helsingør Bykerne, mens kædeandelen er 60 % i både 

Kgs. Lyngby og Hillerød bymidte. 

Derfor er det vigtigt, at aktørerne i Helsingør Bykerne arbejder målrettet på 

at tiltrække de profilerede kædebutikker i kampen for at betjene kunderne på 

den bedste måde. Kædebutikkerne er vigtige for en bymidtes attraktion, da 

de har en stor betydning for forbrugernes valg af indkøbssted. Kædebutik-

kerne har nogle fordele som landsdækkende bytteservice, gavekort, ensarte-

de butikker og muligheden for et større markedsføringsprogram end en en-

keltstående uprofileret butik. 

Kædebutikker giver dog ikke alene en attraktiv bymidte. Det er ligeledes 

vigtigt, at Helsingør Bykerne fortsat har et rigt udbud af lokale butikker, som 

ikke nødvendigvis ligner de kædebutikker, som findes alle andre steder. De 

er med til at gøre butikslivet specielt og dermed distancere Helsingør fra an-

dre udbudspunkter.  

Den gennemsnitlige attraktion af butiksudbuddet er en overordnet bedøm-

melse af hver enkelt butik, som viser, hvorledes forbrugerne overordnet be-

dømmer butikkerne. Den gennemsnitlige attraktion i butikkerne i Helsingør 

Bykerne ligger lidt over middel i Helsingør Bykerne. Der er en del butikker i 

Inde – ude miljø positivt 

Koncentrer detailhandelen 

Styrk kædeandelen 

Få flere butikker med en høj 

attraktion 
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Helsingør Bykerne med en høj attraktion, men meget få butikker med en 

meget høj attraktion. Trods en god gennemsnitlig attraktion bør butikkerne 

derfor arbejde på at hæve attraktionsniveauet yderligere. 

1/3 af butikkerne i Helsingør Bykerne har en meget lille eller lille størrelse i 

forhold til lignede butikstyper i den enkelte branche, mens kun 3 % af butik-

kerne i Helsingør Bykerne er meget store i forhold til branchen. Den gamle 

middelalderby sætter i en del tilfælde begrænsninger på størrelsen og ud-

formningen af de enkelte butikker i Helsingør Bykerne, og sammenlignet 

med andre udbudspunkter er butikkerne i Helsingør Bykerne generelt min-

dre. Især på Stengade og Stjernegade er der mange små butikker i forhold til 

den enkelte butikstypes branche.  

De enkelte store butikker, der i dag er i Helsingør Bykerne, er dog med til at 

sikre et godt kundeflow i bykernen, da en del er placeret i enderne af gåga-

derne. Blandt andet Kvickly i Stjernegade samt Føtex og Hennes & Mauritz 

i Helsingør Bycenter er med til at sikre et godt kundeflow. Det ville være 

optimalt, hvis man kunne skabe en stærk ankerbutik i den nordligste ende af 

Stengade.  

 
Helsingør Bycenter 

Fremtidens Helsingør 

Forbrugerne forventes også i fremtiden at være villige til at køre langt for det 

rigtige udbud af varer og oplevelser. Det må forventes, at butikkerne i frem-

tiden yderligere vil blive koncentreret i få store udbudspunkter. Ikke mindst 

den øgede e-handel forventes at skubbe yderligere på denne koncentrations-

proces. 

Et stort udbud af butikker kombineret med kundeorienterede servicefunktio-

ner gør, at Helsingør Bykerne fortsat har mulighed for at være et attraktivt 

indkøbssted.  

Det er vigtigt, at man fastholder de kunder, der allerede i dag handler i Hel-

singør, da konkurrencen fra især Hillerød og Lyngby ikke bliver mindre i 

fremtiden. Derfor er det vigtigt, at Helsingør bestræber sig på at kunne mat-

che konkurrenterne. 

Butikkernes størrelse har 

betydning 

Vigtigt at fastholde kunderne 
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Fremtidens Shopping 

Shopping har på mange måder et socialt element, som er med til at skabe et 

behov for fysiske butikker. Den stigende e-handel vil dog ændre den måde, 

forbrugerne handler og tænker på. Den sociale side af shopping vil fortsat 

eksistere, men forbrugerne vil i højere grad stille krav til oplevelser i forbin-

delse med købet.  

Standardvarer forventes i højere grad at blive købt på nettet, mens de køb, 

der ”overlades” til de fysiske butikker, er køb, hvori der er iblandet en ople-

velse. Derfor vil sanserne i langt højere grad blive sat i spil. Kunderne vil 

kunne se, føle, dufte, høre, smage og prøve varen, samtidig med, at der øn-

skes en personlig service.  

Onlinehandel vil blive en integreret del af de fysiske butikker. For at imøde-

komme kundernes krav til at kunne handle når det passer dem, vil detail-

handlere i stigende grad være at finde online.  

Det vil blive udbredt at have onlinestandere i butikkerne, hvorfra kunderne 

kan bestille et bredere sortiment end det, der kan ses og opleves i butikken. 

Det er et fænomen, som allerede i dag gør sig gældende i butikker som f. eks 

Bilka, Bolia og Stadium.  

Muligheden for at bestille online i butikken giver mindre arealbehov, men 

stiller ikke nødvendigvis mindre krav til butikspersonalet, som skal hjælpe 

kunderne og rådgive omkring bestillinger.  

Omni channel (kombination og sammensmeltning af den fysiske platform og 

e-handel) vil i fremtiden være med til at udviske grænserne mellem den fysi-

ske butik og online.  

Den nye generation af forbrugere vil vokse op med omni channel og vil i 

fremtiden ikke skelne, om varen er købt på nettet eller i de fysiske butikker, 

men vil fokusere på oplevelsen, varemærket og prisen. 

Det er derfor vigtigt, at butikkerne i Helsingør arbejder på, at det er en ople-

velse at besøge den fysiske butik. 

 

Oplevelser og turisme 

Der vil være krav om, at der skal være oplevelser i bymidtens offentlige rum. 

Et aktivt bymiljø med skiftende aktiviteter som for eksempel skøjtebane, 

fodboldturnering, loppemarked, grønttorv og koncerter samt mere permanen-

te aktiviteter som legepladser, kulturoplevelser (museer, teater og biograf), 

bibliotek og offentlig service som borgerservice hører til centralt i bymidten. 

Oplevelser i byrummet – både de skiftende og de permanente aktiviteter – er 

af stor værdi for detailhandelen. De er med til at sætte fokus på Helsingør 

Bykerne som et interessant udbudspunkt, og er med til at tiltrække potentiel-

le kunder fra et stort opland.  

De store kultursatsninger i Helsingør med de mange aktiviteter blandt andet 

på Kulturhavnen er med til at øge fokus på Helsingør. Det giver mulighed 

for en positiv afsmitning på detailhandelen i bykernen.  

Det er dog vigtigt, at Helsingør fortsat arbejder på at forbedre den fysiske 

kobling mellem Kronborg og Kulturvæftet og de centrale gågader. Kommu-

nen har allerede arbejdet med en kobling med en omfattende renovering af 

Havnegade og skabelse af bedre byrum ved vandet.  

På trods af dette er der stadig ikke i dag hverken fysisk eller synlig sammen-

hæng mellem de store turistmagneter og detailhandelen. Turisterne på især 

Kronborg bliver i dag ikke med skilte eller lignende gjort opmærksom på, at 

Nye standarder 

Krav om oplevelser i butikkerne 

Krav om oplevelser i byrummet 

Kobling til Kulturhavnen 
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der faktisk ligger en hyggelig bymidte med mange gode tilbud kun 700 me-

ter fra Kronborg. 

Turisterne til Kronborg og de andre kulturoplevelser har oftest et andet for-

mål med deres besøg end shopping. Men en del turister vil være fristet af at 

tage en frokost, spise en is eller drikke en kop kaffe. Hvis de naturligt kom-

mer forbi nogle spændende butikker, vil dette også friste.  

Herudover kan et nærmere kendskab til bymidtens andre kvaliteter betyde at 

turisterne kommer igen en anden dag med det formål at shoppe. Især som-

merhusturisterne fra Hornbæk, Dronningmølle, Gilleleje m.v. kunne blive 

fristet til endnu et besøg. 

Det er vor vurdering, at turisterne i Helsingør primært skaber omsætning i 

Hornbæk og Helsingør Bykerne. I Hornbæk er det hovedsageligt sommer-

husgæsterne fra Hornbæk og Dronningmølle, som lægger en del af deres 

dagligvareindkøb i byen. Herudover har Hornbæk formået at skabe en helt 

speciel stil ”Hornbæk stil” med en del kombinerede dametøj- og boligindret-

nings butikker. Denne kombination af brands og livsstil vurderes at tiltrække 

sommerhusturister og andre kunder fra hele Nordsjælland. 

Arrangementerne på Kulturværftet tiltrækker på nuværende tidspunkt i høje-

re grad borgere fra Nordsjælland. Kulturværftet er med til at øge fokus på 

Helsingør og dermed gøre byen mere synlig for potentielle kunder fra hele 

Nordsjælland, som ellers ikke shopper i Helsingør. 

M/S Museet for Søfart forventes ligeledes at tiltrække en del nye endagsturi-

ster til Helsingør. Søfartsmuseet forventes at tiltrække 100.000 besøgende. 

Det er vigtigt, at Helsingør fastholder mangfoldigheden i de oplevelser, der 

tilbydes i byrummet. Der skal fortsat være plads til de store årlige begiven-

heder som Kulturnatten, Jazz festival, gadeteater festival, julemarked samt 

de ugentlige torvedage. Der skal både rummes de små spillesteder og store 

teater- og musikoplevelser, ligesom der skal være plads til gademusikanter 

og -teater. Alle oplevelser er med til at skabe en merværdi for Helsingør By-

kerne, som igen er med til at skabe flow i bymidten i store dele af døgnet. 

 
Ole Lund Kirkegård på Kulturværftet 

Mangfoldighed i oplevelserne 
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Biblioteket i Kulturværftet er med til at sikre et dagligt kundeflow til Kultur-

havnen med mere end 500.000 besøgende i 2013. Det er primært de lokale 

borgere, der bliver tiltrukket af bibliotekets tilbud, men særudstillinger som 

for eksempel Ole Lund Kirkegård har ligeledes tiltrukket gæster, som nor-

malt ikke ville besøge et bibliotek. 

Ligeledes vil funktioner som biograf, fitness, legeland og bowling i Helsin-

gør Bykerne give kunderne i bymidten nogle andre oplevelser, der ikke alene 

vil øge opholdstiden, men også vil styrke bymidten.  

Et aktivt aften- og natteliv med teater, biografer, koncertsteder, restauranter, 

barer og diskoteker er igen med til at skabe liv i byrummet store dele af døg-

net, og er med til at øge potentielle kunders bevidsthed om Helsingør Byker-

nes mange tilbud. 

Det er ikke kun oplevelsesbetonende funktioner, der er vigtige i en bymidte, 

behovsorienterede servicefunktioner har ligeledes stor værdi. Funktioner 

som for eksempel frisør, pengeinstitut, ejendomsmægler, læge og anden ser-

vice er ligeledes vigtige at placere i en bymidte.  

Oplevelser i byrummet og kundeorienterede servicefunktioner skal ligesom 

detailhandel koncentreres mest muligt omkring gågademiljøet for at opnå 

den bedst mulige synergi. Hermed er både visuel og fysisk sammenhæng 

mellem detailhandelen, servicefunktioner og kultur en forudsætning for en 

styrkelse af bymidten. 

Gågademiljøet er ligeledes en vigtig del af oplevelser i byrummet. I Helsin-

gør bør man arbejde på gadeinventaret i bykernen. Oplevelser, som også gi-

ver kunderne lyst til at opholde sig længere i bybilledet. Antallet af bænke i 

bybilledet er ligeledes begrænset i bykernen. Helsingør bør fortsat arbejde 

efter handlingsplanerne i Gehls Byrumsplan. Det er ICP’s vurdering, at når 

bymiljøet er mere hyggeligt at færdes i, vil der være en tendens til, at op-

holdstiden øges. 

Det er ligeledes vigtigt, at man arbejder på at koncentrere detailhandelen i 

gågaderne. ICP har registreret 30 tomme butikslokaler i gågaderne i Helsin-

gør Bykerne medio 2013. Det er en balancegang at få et optimalt butiksmix. 

På den ene side er det vigtigt, at man ikke hovedløst får udfyldt de ledige bu-

tikker med midlertidige lejemål, mens det heller ikke er optimalt med for 

lange perioder med tomme huller i bybilledet.  

Det anbefales, at udlejerne koordinerer udlejningen gennem en form for city 

management, hvor udlejningen styres centralt, således at det er byens behov, 

der er med til at fastlægge, hvem der udlejes til. 

Axeltorv 

 

Koncentrer funktionerne 

Gadeinventar forbedres 

City management 
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Udespisning udgør en stadig større andel af danskernes forbrug og har en 

stigende betydning for et indkøbssteds attraktion. Specielt cafeer er med til 

at give en bymidte mere liv og er med til at skabe en anden indkøbsoplevel-

se. Samtidig øger spisestederne kundernes opholdstid i en bymidte væsent-

ligt.  

Helsingør har i dag et stort udbud af spisesteder i bykernen, både restauran-

ter, caféer, bodega/bar og take away. Den gennemsnitlige attraktion er dog 

generelt forholdsvis lav. Der er relativt få spisesteder med en attraktion over 

middel. Helsingør bør arbejde på at forbedre kvaliteten på spisestederne. 

Man kunne ligeledes arbejde på at supplere udbuddet af spisesteder med at 

konditori, som blandt andet efterspørges af de svenske besøgende samt flere 

caféer og kaffebarer. 

Parkerings- og tilkørselsforhold 

I takt med at kunderne bliver mere mobile og er villige til at køre længere for 

at opnå det rigtige udbud, vil de fremover fokusere mere på parkeringsfacili-

teterne.  

Parkeringen i Helsingør er præget af mange små parkeringsmuligheder med 

kantstensparkering eller meget få pladser rundt omkring i Helsingør Byker-

ne. De mange små parkeringspladser kan give en uhensigtsmæssig parke-

ringsafsøgning i bykernen.  

Figur 1.3 Placering af parkering samt butikker og servicefunktioner i bykernen 
 

 

Forbedre bespisningen 

Krav om god tilgængelighed 
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Helsingør Bycenter og varehuset Kvickly har de eneste egentlige koncentra-

tioner af parkering centralt i bykernen. I Helsingør Bycenter er 560 pladser, 

mens der er knap 100 parkeringspladser ved Kvickly.  

Herudover er der nogle større parkeringsanlæg udenfor bykernen blandt an-

det ved Kronborg. Der er generelt relativ lang afstand fra disse parkerings-

pladser til Stengade. Parkeringspladserne ved Kronborg ligger mentalt langt 

væk fra bykernen og henvender sig i højere grad til besøg på Kulturhavnen. 

På trods af en øget mobilitet accepterer kunderne ikke lang afstand mellem 

parkering og butikkerne. Man kan ikke sætte præcis afstand på, hvor langt en 

kunde kan acceptere at gå fra parkering til butikkerne. Når først kunden er 

ankommet til et udbudspunkt, skal bylivet og detailhandelen vise sig med det 

samme. Derfor er det vigtigt, at man som anbefalet i Gehls analyser arbejder 

videre med at styrke ankomstpunkterne til bykernen og skaber et mere eks-

trovert byliv. 

Tidligere parkeringsanalyser af belægningsprocenten har konkluderet, at 

serviceniveauet for parkering i Helsingør er relativt højt sammenlignet med 

andre byer i regionen. Det konkluderes, at belastningerne generelt er faldet i 

Helsingør Bykerne. Spørgsmålet er dog, om der er nogen, der fravælger Hel-

singør Bykerne som indkøbssted på grund af tilkørsels- og parkeringsforhol-

dene? 

Hvis man betragter forholdet mellem parkeringspladser og omsætning og 

bruttoareal i Helsingør Bykerne, er det betydelig højere end i de konkurre-

rende bymidter og i de største shoppingcentre. Omsætning pr. parkerings-

plads er 1,1 mio. kr. i Helsingør Bykerne, mens den i Kgs. Lyngby, Hørs-

holm og Slotsarkaderne er omkring 0,9 mio. kr. Belastningen målt som brut-

toarealet pr. parkeringsplads er ligeledes høj i Helsingør Bykerne sammen-

lignet med andre udbudspunkter. Bruttoarealet pr. parkeringsplads er 39 m
2
 i 

Helsingør Bykerne, mens tallet er 26 m
2
 i Kgs. Lyngby. 

Set i lyset af at parkering i fremtiden bliver en endnu større konkurrencepa-

rameter kombineret med de høje belastninger og de relativt få parkerings-

pladser tæt på gågaden, er det ICP´s vurdering, at Helsingør bør satse på at 

kunne tilbyde kunderne enkle tilkørsels- og afsøgningsforhold samt gode 

parkeringsmuligheder, især hvis Helsingør Bykerne skal kunne tiltrække 

kunder fra et større opland. 

Strategisk velplacerede, større p-anlæg – eventuelt i form af parkeringshuse 

– vil generelt forbedre de besøgendes opfattelse af Helsingørs tilgængelighed 

og dermed attraktion. 

  
Hestemøllestræde

Parkering tæt på butikkerne 

Parkeringshuse 
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To scenarier 

ICP har opstillet to scenarier for den fremtidige udvikling for Helsingør 

Kommune: det realistiske og det optimistiske scenarie for 2017. 

I det realistiske scenarie regnes med en begrænset mængdemæssig stigning i 

forbruget pr. person, som svarer til den historiske udvikling i de seneste 30 

år. 

I det optimistiske scenarie forudsættes en kraftigere forbrugsudvikling. Her-

udover forudsættes svenskehandelen at være tilbage på 1997 niveau, hvilket 

er godt 200 % højere end i 2012.  

Hvis det realistiske scenarie bliver en realitet i 2017, vil detailhandelen i 

Helsingør have en nogenlunde uændret position og opland som i 2012. Hel-

singør Bykerne vil være det primære indkøbssted for især udvalgsvarer for 

borgerne i Helsingør området. Prøvestenscentret vil være aflastningscenter 

og Espergærde Centeret og Hornbæk bymidte vil fortsat være det primære 

indkøbssted for dagligvarer i disse lokalområder. Etablering af flere dis-

countbutikker i lokalområderne vil medføre en bedre lokalforsyning med 

dagligvarer.  

På trods af den øgede konkurrencesituation og en forventning om øget e-

handel vurderes handelsbalancen for både dagligvarer og udvalgsvarer at 

være nogenlunde uændret i 2017 i det realistiske scenarie i forhold til 2012. 

I det optimistiske scenarie vil et øget forbrug generelt give højere omsætning 

i detailhandelen. 

En større forbrugsstigning betyder ikke, at kunderne i højere grad vælger 

Helsingør som indkøbssted.  

Hvis Helsingør i højere grad skal vælges som indkøbssted, skal Helsingør 

minimum matche de konkurrerende udbudspunkter eller tilbyde noget, de 

andre ikke har, så kunderne fra Humlebæk, Nivå og Gilleleje i højere grad 

vælger Helsingør som shoppingdestination. 

Svenskehandelen er et guldæg, som nemt kan forsvinde, da den er afhængig 

af mange udefra kommende faktorer, som Helsingør ikke selv kan påvirke. 

Især valutakursen, danske og svenske afgifter samt den generelle svenske al-

koholpolitik har indflydelse på grænsehandelen. Herudover har blandt andet 

transportomkostningerne ved færgerne contra Øresundsbroen indflydelse på 

svenskehandelen i Helsingør.  

 
Svenskehandel præger bybilledet 

Det realistiske scenarie 

Det optimistiske scenarie 

Øget svenskehandel er et guldæg 
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Hvis Helsingør skal realisere en øget svenskehandel, kræves det, at Helsin-

gør bliver mere attraktiv for svenskerne. Her er det både et spørgsmål om 

prispolitik og om detailhandelen er parat til at modtage de nye kunder med et 

større udbud af den type varer, de søger. 

Derfor er det vigtigt, at Helsingør Bykerne arbejder på at optimere butiksmi-

xet, styrke kædeprofilen samtidig med, at de lokale særegne butikker skal 

styrkes. Det er vigtigt, at svenskerne bliver gjort opmærksomme på, at Hel-

singør har andet at byde på end relativt billig alkohol. Det gælder om at give 

svenskerne en komplet oplevelse med både et godt butiksmix og et spæn-

dende bymiljø. 

ICP’s analyser af svenskehandelen viser, at 40 % af svenskerne besøger Hel-

singør for at shoppe. Over halvdelen af svenskerne køber dagligvarer i for-

bindelse med deres besøg, mens 18 % handlede udvalgsvarer. 33 % af sven-

skerne havde i forbindelse med deres besøg i Helsingør benyttet et af byker-

nens spisesteder. Derfor bør man for at realisere det optimistiske scenarie ar-

bejde på at optimere spisemulighederne i Helsingør.  

Det er vigtigt, at Helsingør forsat arbejder på at forny og videreudvikle de-

tailhandelen. Helsingør skal fastholde ambitionerne om at være et attraktivt 

udbudspunkt, som både kan tiltrække forbrugerne i oplandet, svenskerne og 

øvrige turister.  

Det er ICP’s vurdering, at der er en del kædeprofiler, som i dag ikke er re-

præsenteret i Helsingør, som burde kunne tiltrækkes især hvis det optimisti-

ske scenarie blev en realitet. 

Helsingør Bykerne burde kunne tiltrække kædebutikker som for eksempel 

Kaufmann, Stadium, Gina Tricot, Spejdersport, Monki, New Yorker, Berto-

ni, Marcus, Bahne, Name it og Panduro Hobby. Man burde ligeledes arbejde 

på at tiltrække et koncept som Lagkagehuset med mulighed for konditori til 

bykernen. 

På bespisningsområdet ville flere kædekoncepter styrke Helsingør Bykerne. 

Især Starbucks og andre internationale koncepter er efterspurgt af turisterne. 

Kædekoncepter som Baresso, Joe & The Jucie, Jensens Bøfhus, Burger 

King, On the Spot, Sunset Boulevard og Max Burger ville styrke bykernens 

udbud af bespisning. 

Det er det generelle indtryk af de indsamlede oplysninger, at lejeniveauet i 

Helsingør Bykerne ligger en smule under niveauerne i Kgs. Lyngby, Hørs-

holm og Hillerød. Generelt er lejeniveauet for et lejemål i middelstore butik-

ker i den bedste placering på op til 3.400 kr. pr. m
2
, mens de gode placerin-

ger har et lejeniveau på 1.700-2.400 kr. pr. m
2
.  

Det er vigtigt, at Helsingør arbejder målrettet på at markedsføre byen for at 

tiltrække nye butikker og at samarbejdet mellem de eksisterende butikker 

med hensyn til åbningstider, udsalg med videre er velfungerende. 

Herudover skal der fokuseres på et tæt samarbejde med de forskellige aktø-

rer: kommunen, Vækst & Viden, Cityforeningen, Helsingør Bycenter, rede-

rierne, ejendomsejerne samt turistorganisationer og kulturorganisationer. 

Det er ligeledes vigtigt, at aktørerne i Helsingør kommune fortsat arbejder 

efter de visioner der er for Helsingør Kommune. I Vision 2020 er visionen, 

at Helsingør Kommune skal være kendt som Nordsjællands mest attraktive 

bosætningskommune for familier. Det er vigtigt, at man også i den fremtidi-

ge strategi for detailhandel fortsat tænker både på familier og besøgende i 

visionerne. Der fortsat arbejdes aktivt på at sikre kommunens særlige kende-

tegn med blandt andet Helsingør som et levende sted med åbne og levende 

Forny og videreudvikle 

detailhandelen 

Samarbejde er vigtigt 
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bymiljøer med mange kulturelle tilbud og et varieret handelsliv og at natur, 

kultur og historie er tænkt ind også i bymiljøet. 

Herudover skal man arbejde videre på Helsingør Kommunes ønske om at 

skabe en flerstrenget erhvervsudvikling ved at fokusere på seks indsatsområ-

der i Erhvervs- og Vækstpolitikken. Et af de seks indsatsområder er ”Gode 

rammer for detailhandlen”.  

Gode rammer for detailhandlen er bl.a. et spørgsmål om skiltning, parke-

ringsforhold, gode adgangsforhold og mobilitet til detailhandelsområderne. 

Helsingør Kommunes rige kulturliv, Kronborg, M/S Museet for Søfart, Øre-

sundsakvariet, Danmarks Tekniske Museum og Kulturværftet kan sammen 

med byudviklingen og udviklingen af byrum bidrage til at tiltrække nye 

kunder blandt såvel besøgende som kommunens egne borgere. Samtidig skal 

events og begivenheder være med til at tiltrække besøgende fra begge sider 

af sundet. En opgradering af Helsingør bymidte og bevaring af det historiske 

bymiljø og forbindelse til kulturhavnen er med til at gøre Helsingør unik. 

 
Prøvestenscentret 

Rollefordeling mellem Prøvestenscentret og Helsingør Bykerne 

Prøvestencentret, ligger ca. 4 km fra Helsingør Bykerne. Her er en bred sam-

ling af store udvalgsvarebutikker, som der ikke er fysisk plads til i bykernen.  

Det er ICP’s vurdering, at man skal fastholde rollefordelingen, hvor de store 

udvalgsvarebutikker er placeret i Prøvestenscentret, mens de små udvalgsva-

rebutikker skal placeres i bykernen.  

Samtidig har butikkerne i aflastningscentret en relativ lav huslejeevne, der 

gør det vanskeligt at indpasse dem i Helsingør Bykerne. Prøvestenscentret 

bør derfor fortsat være en attraktiv beliggenhed for den type butikker, som 

ikke er hensigtsmæssige at placere i bykernen.  

Detailhandelen i de to udbudspunkter skal derfor ikke betragte hinanden som 

en konkurrent, men skal supplere hinanden bedst muligt.  

Det er vigtigt, at Prøvestenscentret fortsat arbejder på at tiltrække flere store 

udvalgsvarebutikker for at styrke udbuddet yderligere. Det skal ikke mindst 

ske for at undgå, at de potentielle kunder søger mod andre koncentrationer af 

store udvalgsvarebutikker som i for eksempel Hillerød.  
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Der er nogle brancher, hvor udvalget af butikker kunne være større i Helsin-

gør. Her tænkes specielt på møbelbranchen, hvor der er få butikker. Der 

kunne med fordel skabes plads til store udvalgsvarebutikker som for eksem-

pel Idémøbler og Elgiganten i Prøvestenscentret. 

Prøvestenscentret med de store udvalgsvarebutikker er et aktiv for detailhan-

delen i Helsingør. Jo flere markante butikker der findes i Helsingør, jo større 

er sandsynligheden for, at forbrugerne søger mod Helsingør. 

Herudover bør man arbejde på at sikre en bedre synlighed til Prøvestens-

centret fra Kongevejen. 

 

Espergærde Centret  

 Antal butikker 30 butikker, heraf 21 udvalgsvarebutikker 

 Bruttoareal 9.200 m
2
, heraf 51 % udvalgsvarer (4.700 m

2
) 

Omsætning Espergærde i alt 489 mio. kr., heraf er 28 % udvalgsvareomsætning (136 mio. kr.) 

 
Espergærde Centret 

Espergærde Centret 

Espergærde Centret er den største detailhandelskoncentration i den sydlige 

del af kommunen og tiltrækker især forbrugere fra Espergærde, Kvistgård og 

Humlebæk.  

Det er et semi åbent center med gode parkeringsmuligheder rundt om 

centret. 

Her er et bredt udbud af dagligvarer med SuperBest, Irma og Netto som de 

største dagligvarebutikker. Samtidig er her en lang række gode udvalgsvare-

butikker med et højt attraktionsniveau. Der er en forholdsvis høj kædeandel 

på 73 % sammenlignet med både Helsingør Bykerne og andre udbudspunk-

ter af samme størrelse. 

I Espergærde er det væsentligt, at butikkerne og de andre kundeorienterede 

funktioner også i fremtiden ligger så koncentreret som muligt i Espergærde 

Centret. 

Dette gælder også ved nyetablering af butikker, som kan skabe yderligere 

synergi. Herved styrkes kundernes opfattelse af det samlede udbud, hvilket 

er stærkt medvirkende til, at kunderne fortsat benytter centrets tilbud og ikke 

søger mod større udbud. 
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Espergærde Centret skal fortsat være et væsentligt indkøbssted for forbru-

gerne i Espergærde og skal kunne tilbyde et bredt udbud af dagligvarer og et 

udvalg af udvalgsvarer på et vist niveau. 

Derfor er det vigtigt, at Espergærde Centret fortsat samarbejder om fælles 

åbningstider, samt at der fortsat investeres i de enkelte butikker.  

I Espergærde bør man være opmærksom på: 

 Espergærde skal være et væsentligt indkøbssted for forbrugerne i 

Espergærde området af både dagligvarer og udvalgsvarer 

 Koncentrer detailhandelen og kundeorienterede servicefunktioner i 

Espergærde Centret  

 Styrk de kvaliteter, Espergærde Centret har 

 

Hornbæk bymidte  

 Antal butikker 31 butikker, heraf 19 udvalgsvarebutikker 

 Bruttoareal 7.800 m
2
, heraf 36 % udvalgsvarer (2.800 m

2
) 

Omsætning Hornbæk i alt Total 356 mio. kr. 

Hornbæk bymidte 

Hornbæk bymidte er det primære indkøbssted for borgerne i den nordligste 

del af kommunen samt for forbrugerne i Dronningmølle. Herudover kommer 

en væsentlig del af omsætningen i butikkerne i Hornbæk fra de mange som-

merhusturister i området. 

Detailhandelen i Hornbæk er koncentreret omkring sivegaden Nordre 

Strandvej, samt omkring Hornbæk Havn.  

De største dagligvarebutikker er supermarkedet SuperBrugsen samt dis-

countbutikkerne Netto og Fakta. Herudover har Rema 1000 i november 2012 

etableret en butik udenfor bymidten. Herudover ligger her en række mindre 

dagligvarespecialbutikker som for eksempel slagter, bager og fiskehandel.  

Hornbæk har en forholdsvis stærk udvalgsvarehandel med mange unikke bu-

tikker især sammenlignet med andre byer med et stort sommerhusopland. Til 

forskel fra mange andre sommerhusområder er der få udlejningssommerhuse 

i Hornbæk og mange der bor mere fast i deres sommerhuse i længere perio-

der end det for eksempel er tilfældet i områderne ved Vesterhavet, Marien-

lyst eller Sjællands Odde. 

Hornbæk har formået at skabe en helt speciel ”Hornbæk stil” som har dannet 

mode. Især antallet af damebeklædningsbutikker og boligudstyrsbutikker er 

højt i forhold til andre byer af samme størrelse. Den gennemsnitlige attrakti-

on er ligeledes relativ høj i beklædningsbutikkerne. 

Det er ICP’s vurdering, at Hornbæk fortsat vil være et væsentligt indkøbs-

sted for forbrugerne i Hornbæk området og skal kunne tilbyde et bredt udbud 

af dagligvarer og et vist niveau af udvalgsvarer.  

Herudover skal Hornbæk understøtte og videreudvikle de unikke udvalgsva-

rebutikker som har skabt den specielle stil og som tiltrækker især sommer-

husturisterne. 

Herudover er det vigtigt, at Hornbæk fortsat har et godt og varieret udbud af 

spisesteder for at tiltrække turisterne. Her bør man især udnytte den tætte 

placering på stranden og havnen. 

Detailhandelen i Hornbæk bør fortsat samarbejde om fælles åbningstider, 

gode parkeringsforhold samt at der fortsat investeres i de enkelte butikker.  

Anbefalinger til Espergærde 
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I Hornbæk bør man være opmærksom på: 

 Hornbæk skal være et væsentligt indkøbssted for forbrugerne i 

Hornbæk området 

 Servicere sommerhusturisterne med gode udvalgsvarebutikker og 

spisesteder 

 Koncentrer detailhandelen og de kundeorienterede servicefunktioner 

omkring Nordre Strandvej og Havnen 
 

 
Hornbæk 

 

Planlovens begrænsninger og muligheder 

Planlovens intensioner er både at styrke detailhandelen i bymidten samtidig 

med, at man skal sikre en god lokal forsyning tæt på boligerne.  

Planloven fastlægger, at arealer til butiksformål skal udlægges i den centrale 

del af en by, samt at dagligvarebutikker maksimalt må have et samlet brutto-

areal på 3.500 m
2
 og udvalgsvarebutikker 2.000 m

2
.  

Udover planloven fastsætter ”Landsplandirektivet om beliggenhed af bymid-

ter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel i Hovedstadsom-

rådet” retningslinjerne for detailhandelsplanlægningen i Helsingør Kommu-

ne. I Landsplandirektivet bliver Helsingør Bykerne og Espergærde Centret 

udpeget til bymidte, mens Prøvestenscentret er udpeget til aflastningsområ-

de.  

På trods af at Helsingør har et samlet byområde med over 40.000 indbygge-

re, giver landsplandirektivet på grund af konkrete lokalitetsangivelser ikke 

Helsingør mulighed for at udlægge udvalgsvarebutikker på over 2.000 m
2
 i 

hverken Helsingør Bykerne eller aflastningscentret Prøvestenscentret. Ud-

valgsvarebutikker over 2.000 m
2
 er kun mulige i Hovedstadsområdet i 

Lyngby, ved Ikea Gentofte, Roskilde, Høje-Taastrup, Hundige samt en ræk-

ke placeringer i Københavns og Frederiksberg kommuner. 

Anbefalinger til Hornbæk 
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Fremtidigt arealbehov i Helsingør kommune 

Det er vigtigt, at Helsingør Kommune fastholder den nuværende centerstruk-

tur med Helsingør Bykerne som det største udbudspunkt for udvalgsvarer og 

oplevelser samt Prøvestenscentret som aflastningscenter. Espergærde 

Centret, Hornbæk bymidte og Ålsgårdecentret skal være et væsentligt lokalt 

indkøbssted for borgerne i de enkelte områder.  

Generelt skal udbuddet af udvalgsvarer i den øvrige struktur være på et mere 

standardiseret niveau, så de ikke bliver en konkurrent til bymidterne. Man 

bør således ikke placere større udvalgsvarebutikker i bydelscentrene eller lo-

kalcentrene, så de betjener et større opland end bydelen eller lokalområdet. 

Herved forrykkes balancen i strukturen. 

Det er planlovens intension at styrke detailhandelen i bymidten eller i et by-

delscenter samtidig med, at man skal sikre en god lokal forsyning tæt på bo-

ligerne. Det er vigtigt, at man sikrer sig, at der er et tilstrækkeligt stort kun-

deunderlag i næroplandet til at forsyne en eventuel ny lokal butik, uden at 

det får alvorlige konsekvenser for den eksisterende detailhandel i bymidten 

eller bydelscentret. Næroplandet defineres typisk som boligerne i gå- eller 

cykelafstand til butikken. 

Etableringen af en dagligvarebutik i nærområdet, som for eksempel en dis-

countbutik, vil generelt øge attraktiviteten for lokalområdet. Men hvis det 

sker på bekostning af en væsentlig svækket detailhandel i bymidten eller by-

delscentret, er det ICP’s vurdering, at man skal tilgodese bymidten eller by-

delscentrets muligheder for at opretholde en god forsyning med både daglig- 

og udvalgsvarebutikker.  

I de enkelte områder i Helsingør Kommune bør der fortsat være mulighed 

for et godt og bredt udbud af dagligvarer. Man bør, så vidt det er muligt, un-

derstøtte den eksisterende centerstruktur og etablere eventuelt nye dagligva-

rebutikker centralt i centerstrukturen.  

Lokalkøbsandelen er den andel af dagligvareforbruget, forbrugerne dækker 

ved køb i den enkelte bydel. Lokalkøbsandelen for dagligvarer i de enkelte 

områder i Helsingør er meget forskellig.  

Nedenstående tabel 1.3 viser udviklingen i lokalkøbsandelene for dagligva-

rer i de enkelte bydele i Helsingør Kommune. 

Tabel 1.3 Lokalkøbsandel for dagligvarer i Helsingør 

 2012 

Helsingør Centrum 80- 85 % 

Helsingør Nord 35-40 % 

Helsingør Syd 85-90 % 

Espergærde 85-90 % 

Hellebæk Ålsgårde Ca. 30 % 

Hornbæk Saunte 80-85 % 

Tikøb 70-75 % 

Nygård - 

Kvistgård - 

 

I bydelen Helsingør Centrum er de største dagligvarebutikker varehusene 

Føtex og Kvickly, herudover ligger der en Fakta Quick ved stationen og en 

lille DøgnNetto i kanten af bykernen. Det er ICP’s vurdering, at lokalkøb-

sandelen i Helsingør Centrum er 80-85 %. De to varehuse og de mindre dag-

Styrk centerstrukturen 

Helsingør Centrum 
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ligvarespecialbutikker dækker en stor del af de lokales forbrug, men en min-

dre del af omsætningen bliver ligeledes lagt i de større discountbutikker 
udenfor Helsingør Bykerne.  

I bydelen Helsingør Nord er de største dagligvarebutikker supermarkedet 

Irma i Gefionscentret, Netto på Blichersvej og Fakta på Gurrevej. Her vurde-

res lokalkøbsandelen at være 35-40 %. Det må forventes, at lokalkøbsande-

len bliver forbedret væsentligt, når Gefionscentret bliver udvidet med en dis-

countbutik på 1.000 m
2
 ultimo 2014.  

I bydelen Helsingør Syd, som består af den sydlige del af Helsingør by og 

Snekkersten er dagligvareudbuddet i høj grad præget af Prøvestencentret, 

som tiltrækker forbrugere fra hele Helsingør. Her ligger varehuset Kvickly 

samt discountbutikkerne Lidl og Netto. Herudover ligger Borupgårdcentret 

og Meretecentret i bydelen med henholdsvis en Fakta og en Aldi. Det vurde-

res, at lokalkøbsandelen i Helsingør Syd er 85-90 %. I Borupgårdcentret for-

ventes Fakta at renovere butikken samt at der etableres et Irma supermarked. 

Hermed forventes lokalkøbsandelen at blive forbedret væsentligt i lokalom-

rådet. Herudover et det vigtigt, at Prøvestenscentret fortsat styrkes, og der-

med kan tilbyde kunderne det rette udbud af især store udvalgsvarebutikker. 

I Espergærde bydel ligger den største koncentration af dagligvarebutikker i 

Espergærde Centret. Her er i alt 9 dagligvarebutikker, hvoraf de største er 

supermarkederne SuperBest og Irma samt discountbutikken Netto. Herud-

over ligger der en Fakta Quick på Kofoed Anchersvej og ultimo 2013 åbne-

de endnu en Fakta på Hovvej. Det er ICP’s vurdering, at lokalkøbsandelen er 

forholdsvis høj i Espergærde på 85-90 %. Omvendt er den gennemsnitlige 

arealbelastning for dagligvarebutikkerne i Espergærde forholdsvis høj. Det 

er ICP’s vurdering, at der er basis for at udvide arealet til dagligvarer i 

Espergærde. 

I Hellebæk Ålsgårde bydele ligger Ålsgårde Centret centralt i Ålsgårde. En 

udvidelse af den eksisterende Netto med åbning ultimo 2013 vil forbedre 

indkøbsforholdene væsentligt i Ålsgårde. En yderligere discountbutik for-

ventes at åbne medio 2014. Hermed forventes lokalkøbsandelen at blive for-

bedret væsentligt fra de 30 %, den er vurderet til at være på nuværende tids-

punkt. 

 
Ålsgårde Centret 

 

Helsingør Nord 

Helsingør Syd 

Espergærde 

Hellebæk Ålsgårde 
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I Hornbæk er i alt 14 dagligvarebutikker, hvor af hovedparten er koncentre-

ret i Hornbæk bymidte. De største dagligvarebutikker er supermarkedet 

SuperBrugsen, discountbutikkerne Netto og Fakta samt Rema 1000, der lig-

ger udenfor bymidten. Det vurderes, at lokalkøbsandelen i Hornbæk er 80-85 

%. Detailhandelen i Hornbæk er i høj grad præget af den store koncentration 

af sommerhuse i området, og det vurderes ikke at lokalkøbsandelen kan hæ-

ves væsentligt. 

I Tikøb ligger supermarkedet EuroSpar samt et par mindre dagligvarespeci-

albutikker. Lokalkøbsandelen vurderes at være 70-75 %.  

I bydelen Nygård er der ingen større dagligvarebutikker. På baggrund af det 

nuværende og forventede fremtidige forbrug i bydelen er det ICP’s vurde-

ring, at der mulighed for etablering af en dagligvarebutik alene til lokalom-

rådets forsyning. 

I Kvistgård er der i dag ingen dagligvarebutikker. Dagligvareforbruget i 

Kvistgård vurderes i dag at være 27 mio. kr., hvilket forventes at stige til ca. 

31 mio. kr. i 2017. Det er ICP’s vurdering, at etablering af en dagligvarebu-

tik i Kvistgård vil forbedre den lokale dagligvareforsyning væsentligt, men 

at den vil få betydning for de øvrige omkringliggende dagligvarebutikker i 

for eksempel Espergærde. 

 
Tikøb 

 

Fremtidigt arealudlæg i Helsingør Kommune 

En arealramme for nyt butiksareal bør blandt andet styres af forbrugernes 

behov samt ønsket om at styrke detailhandelen i kommunen. 

I vurderingen af det fremtidige arealudlæg er derfor taget højde for udviklin-

gen i forbruget, øget udbredelse af e-handel, for den skærpede konkurrence-

situation og en forudsætning om, at den generelle udvikling går i retning af 

færre, men stærkere udbudspunkter. 

Tabel 1.4 viser de eksisterende bruttoarealer medio 2013, planlagte projekter 

og de maksimale rammer i den gældende kommuneplan for Helsingør 

Kommune, samt forskellen mellem disse i de uudnyttede arealrammer. Der 

er ikke i tabellen taget højde for eventuelle uafklarede projekter i de enkelte 

centerområder samt eventuelle tomme butikslejemål. 

Tikøb 

Hornbæk Saunte 

Nygård 

Kvistgård 
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Tabel 1.4 Eksisterende bruttoarealer og maksimale rammer til detailhandel i Hel-

singør Kommune 

 Maks. ramme 

for brutto-

etageareal 

Bruttoareal 

2013* 

Planlagte pro-

jekter 

Uudnyttet are-

alramme** 

Helsingør Bykerne 70.000 38.100 - 31.900 

Prøvestenscentret 34.000 22.600 - 11.400 

Gefionscentret 5.000 1.700 1.000 2.300 

Meretecentret 3.000 800 - 2.200 

Borupgårdcentret 3.000 1.000 1.000 1.000 

Espergærde Centret 18.000 9.200 - 8.800 

Ålsgårdecentret 5.000 1.200 1.000 2.800 

Hornbæk bymidte 8.000 7.800 - 200 

Tikøb 3.000 1.600 - 1.400 

Hornbyvej v/Hornbæk 1.000 1.000 - - 

Hovvej v/Espergærde 1.000 1.000 - - 

Cinemakarréen 1.000 - - 1.000 

Kommunen i øvrigt - 20.600 - - 

Kommunen i alt  153.000 106.600 3.000 - 

*Bruttoareal til eksisterende butikker medio 2013 

**Incl. evt. areal til tomme butikker samt ikke realiserede projekter. 

Som det fremgår af tabel 1.4, er der en relativt høj uudnyttet arealramme 

især i Helsingør Bykerne, Prøvestenscentret samt i Espergærde Centret, 

mens rammen stort set er opbrugt i Hornbæk bymidte. 

Det er væsentligt, at man i planlægningen tilfører detailhandelen i Helsingør 

Kommune mulighed for dynamik og udlægger arealer i beliggenheder, hvor 

detailhandelen vil efterspørge dem. Herudover bør arealudlægget tillægges 

en buffer, der kan sikre en vis fleksibilitet i planlægningen.  

Nye butikstyper, mere rationel håndtering af varer og nylokaliseringer er 

faktorer, der indebærer, at mange butikker har behov for stadig mere areal 

både for dagligvarer og udvalgsvarer. 

Nogle butikker accepterer en lavere arealbelastning for at give kunderne den 

”rigtige” oplevelse. Personale- og lagerfaciliteter substitueres således med et 

større salgsareal. 

Omvendt er der også en lang række - også større - butikker, der f.eks. på 

grund af deres koncept og beliggenhed, ikke længere har den betydning for 

forbrugerne, som de engang havde. Disse har ofte et relativt stort bruttoareal, 

da f.eks. deres lagerfaciliteter er udviklet til et væsentligt større og bredere 

sortiment end det, de i dag præsterer. 

Liberalisering af lov om butikstid, der trådte i kraft 2012, medvirker til, at 

omsætningen tidsmæssigt vil kunne udbredes og således vil behovet for 

yderligere areal alt andet lige blive mindre. 

Uanset om de realistiske eller de optimistiske forbrugsforventninger realise-

res frem til 2017, vil forbruget stige inden for både dagligvarer og udvalgs-

varer.  
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De gennemsnitlige arealbelastninger i Helsingør Kommune for både daglig-

varer og udvalgsvarer er i dag på et relativt højt niveau. Især hvis det optimi-

stiske scenarie bliver en realitet, må arealbelastningerne forventes at stige 

især i Helsingør Bykerne og i Helsingør området i øvrigt.  

Set i lyset af den relativt høje uudnyttede arealramme i de fleste centerområ-

der i Helsingør Kommune er det ICP’s vurdering, at der ikke på nuværende 

tidspunkt er behov for yderlige arealudlæg i de fleste centerområder.  

Helsingør Bykerne har i dag en del tomme butikslokaler i de centrale butiks-

gader. Samtidig er den eksisterende restrummelighed i bykernen på 31.900 

m
2
. Det er derfor ICP’s vurdering, at der ikke på nuværende tidspunkt er be-

hov for yderligere arealudlæg i bykernen. Den eksisterende restrummelighed 

bør dog fastholdes i Helsingør Bykerne for at sikre muligheden for etable-

ring af nye butikstyper. 

I Prøvestenscentret, hvor den uudnyttede arealramme er 11.400 m
2
, vurderes 

ikke at være behov for yderligere arealudlæg. Det er ICP’s vurdering, at man 

i Prøvestenscentret bør fastholde de maksimale rammer for bruttoareal for at 

skabe mulighed for etablering af de koncepter som kunne supplerer det eksi-

sterende butiksudbud. 

I Espergærde Centret er det ICP’s vurdering, at arealrammen ligeledes bør 

dække det fremtidige arealbehov på trods af en anbefaling om udvidelse af 

arealet til dagligvarer i centret.  

I Hornbæk bymidte er den maksimale ramme for bruttoetageareal ved at væ-

re opbrugt. For at skabe muligheder for udvikling af detailhandelen samt dy-

namik bør man derfor udlægge omkring 2.000 m
2
. 

I de øvrige bydelscentre og lokalcentre er det ICP’s vurdering, at de eksiste-

rende arealrammer dækker de fremtidige arealbehov.  
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Nedenstående beskrives konsekvenser og muligheder for Helsingør ved rea-

lisering af to fremtidsscenarier betegnet som henholdsvis det realistiske eller 

optimistiske. 

Der er i begge fremtidsscenarier taget højde for den generelle detailhandels-

udvikling som for eksempel den øgede koncentrationtendens, hvor de større 

udbudspunkter bliver stærkere på bekostning af de mindre udbudspunkter. 

Herudover er der en forventning om en øget turisme i Helsingør på grund af 

en øget kultursatsning i Helsingør senest med åbningen af M/S Museet for 

Søfart. 

► Realistisk scenarie 

I det realistiske scenarie regnes i forbindelse med fremskrivningen af det po-

tentielle forbrug med en begrænset mængdemæssig stigning i forbruget pr. 

person frem til 2017 på 0,25 % for dagligvarer, 1 % for beklædning, 1,5 % 

for boligudstyr og 1 % for øvrige udvalgsvarer. 

Disse tal svarer historisk nogenlunde til udviklingen i de seneste 30 år. I de 

sidste 7 år har udviklingen i forbruget svinget meget. 

Svenskehandelen forventes i scenarie 1 at være på samme niveau som i 

2012. 

► Optimistisk scenarie 

I det optimistiske scenarie forudsættes en mere optimistisk udvikling for for-

bruget. I fremskrivningen af det potentielle forbrug er indlagt en mængde-

mæssig stigning i forbruget pr. person frem til 2017 på 1 % for dagligvarer, 

2 % for beklædning, 3 % for boligudstyr og 2 % for øvrige udvalgsvarer. 

Herudover forudsættes svenskehandelen i scenarie 2 at være tilbage på 1997 

niveau, hvilket svarer til en stigning på godt 200 % i forhold til niveauet i 

2012. Den øgede svenskehandel forudsættes ligeledes at få positiv afsmit-

tende betydning på udvalgsvareomsætningen i Helsingør. 

► Andre forudsætninger som er gældende i begge scenarier 

- Konkurrencesituationen i Helsingør Kommune 

o I Espergærde åbnede en dagligvarebutik på 1.000 m
2
 på 

Hovvej i slutningen af 2013. 

o I Ålsgårdecentret blev den eksisterende discountbutik udvi-

det med åbning ultimo 2013. Herudover etableres endnu en 

discountbutik med åbning i 2014. 

o I Gefionscentret etableres en dagligvarebutik på maksimalt 

1.000 m
2
 ultimo 2014. 

o I Borupgårdcentret udvider Fakta den eksisterende butik 

samt der etableres et Irma supermarked på 800 m
2
 med for-

ventet åbning i 2015. 

- Konkurrencesituationen i øvrigt 

o Kgs. Lyngby forventes fortsat at være et stærkt regionalt 

udbudspunkt. Her forventes Lyngby Storcenter at blive ud-

videt med i alt 10.000 m
2
. Udvidelsen forventes primært at 

indeholde udvalgsvarebutikker. Herudover forventes det, at 

der etableres et større supermarked på 3.000 m
2
, et varehus 

på 3.500 m
2
 samt en række discountbutikker. 
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o I Hillerød er der planer om at udvide med op mod 39.000 

m
2
 store udvalgsvarebutikker og boksbutikker i og ved ud-

kanten af bymidten. Tidshorisonten samt realisering er 

ukendt. 

o I Hørsholm er der planer om at udvide Hørsholm Midtpunkt 

med 6.000 m
2
 detailhandel. Udvidelsen vil betyde 15-20 nye 

butikker. Det er ikke ICP’s vurdering, at udvidelsen realise-

res før 2017. 

o I Helsingborg udvider shoppingcentret Väla med yderligere 

15.000 m
2
 til detailhandel. Udvidelsen forventes at åbne i 

2015. 

- Den øgede investering i turisme i Helsingør med M/S Museet for 

Søfart, Kulturværftet og Kronborg vil betyde en øget endagsturisme 

til Helsingør. Det forventes, at turisterne i øget omfang vil benytte 

de øvrige tilbud, Helsingør bymidte har. Turisterne forventes i høje-

re grad at benytte bespisningstilbuddene i bymidten, mens de i be-

grænset omfang vil bidrage til omsætningen i udvalgsvarebutikker-

ne. 

- Detailhandelen i markedsområdet i almindelighed og i de større re-

gionale centre tilpasses og udvikles løbende med hensyn til butik-

kernes størrelse og sortimentssammensætning. 

- Alle omsætningstal er i 2012-priser, så forandringer i omsætningen 

frem til 2017 kan tages som udtryk for reelle forandringer. 

- Befolkningsudviklingen i Helsingør kommune følger den gælden-

de befolkningsprognose. 

- Handel med dagligvarer via internettet forudsættes i 2017 at udgøre 

ca. 2 % af den samlede dagligvareomsætning.  

- Handel med udvalgsvarer via internettet forudsættes i 2017 at udgø-

re 10 % af den samlede udvalgsvareomsætning. 

Metode 

Med udgangspunkt i forbrugsberegningerne og viden om de forskellige 

udbudspunkters konkurrencemæssige styrker udarbejdes på grundlag af de 

foreliggende oplysninger samt vurderinger og erfaringer fra lignende ana-

lyser i Hovedstadsområdet et indkøbsmønster for 2012. 

I denne model indlægges forbrugsforudsætningerne for 2017, og der fås et 

niveau for en omsætning i 2017 i Helsingør kommune.  

Derefter vurderes konkurrencesituationen, ændringerne i detailhandels-

strukturen, forventninger til e-handel og turisme samt den generelle for-

ventning til forbrugernes indkøbsorientering frem til 2017.  

På denne baggrund fremkommer omsætningen i Helsingør kommune i det 

realistiske scenarie. 

Med udgangspunkt i disse beregninger foretages vurderinger af, i hvor høj 

grad svenskehandelen og et øget forbrug vil påvirke dette indkøbsmønster 

og omsætningen i butikkerne i Helsingør kommune. 
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Konsekvenser for fremtidsscenarier i Helsingør kommune 

I nedenstående tabeller vises konsekvenserne af fremtidsscenarierne for 

Helsingør kommune. 

De fremtidige omsætninger i 2017 er et udtryk for et omsætningsniveau og 

skal ikke opfattes som præcise tal.  

Dagligvarer 

Mens forbrugerne er villige til at køre langt for et bredt og dybt udbud af 

udvalgsvarer, bliver dagligvarer ofte købt så tæt på bopælen som muligt. 

Det er ofte kun hypermarkeder som Bilka og i nogle tilfælde varehuse som 

Kvickly og Føtex, der har regional effekt. 

I Helsingør kommune er forudsat en forbedring af lokalforsyningen i det 

nordlige Helsingør, Ålsgårde, Kvistgård og Espergærde ved etablering af 

discountbutikker. 

Samlet set vil disse etableringer betyde en forbedring af de lokale indkøbs-

forhold i de enkelte områder, men omsætningen vurderes primært at være 

intern flytning mellem de enkelte butikker i Helsingør kommune. Det vil 

ikke i nævneværdigt omfang bevirke, at Helsingør kommune samlet set 

øger oplandet for dagligvarer.   

Tabel 2.1 viser dagligvareomsætningen i Helsingør kommune i 2012 samt 

den vurderede dagligvareomsætning i det realistiske alternativ og det opti-

mistiske alternativ. 

Eksempelvis viser tabel 2.1, at dagligvareomsætningen i Helsingør Byker-

ne var 531 mio. kr. i 2012. Hvis det realistiske alternativ realiseres, forven-

tes dagligvareomsætningen at falde til 504 mio. kr. i 2017. Hvis det opti-

mistiske alternativ realiseres, vurderes dagligvareomsætningen i Helsingør 

Bykerne at være 759 mio. kr. Det vil sige, at konsekvensen ved det optimi-

stiske alternativ er en omsætningsstigning for Helsingør Bykerne i forhold 

til det realistiske alternativ på 255 mio. kr., svarende til en stigning på 51 

%.  

ICP forventer, som tidligere nævnt, at e-handel på dagligvarer vil få en 

marginal øget betydning i begge scenarier. Omsætningen vil ikke blive ta-

get fra enkelte typer af dagligvarebutikker, men forventes at påvirke om-

sætningen i samtlige dagligvarebutikker. 

 
Prøvestenscentret
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Tabel 2.1 Konsekvenser for dagligvareomsætningen 2017 

 Omsæt-

ning i 

2012 

Omsætning 

i 2017 

 

Realistisk 

scenarie 

Omsæt-

ning i 

2017 

 

Optimi-

stisk sce-

narie 

Konse-

kvens  

 

Optimi-

stisk sce-

narie 

(mio. kr.) 

Konse-

kvens  

 

 

 (%) 

Helsingør Bykerne 531 504 759 +255 +51 % 

Helsingør i øvrigt* 662 667 773 +106 +16 % 

Helsingør omr. i alt 1.193 1.171 1.532 +361 +31 % 

Espergærde 353 389 403 +14 +4% 

Hornbæk 271 268 279 +11 +4 % 

Kommunen i øvrigt 165 220 227 +7 +3 % 

Helsingør i alt 1.982 2.048 2.441 +393 19 % 

*incl. Prøvestenscentret, Gefionscentret, Meretecentret. 

Figur 2.1 – 2.3 viser udviklingen i dagligvareomsætningen i henholdsvis 

Helsingør Bykerne, Helsingør området i alt samt Helsingør kommune i alt. 

Hvis fremtiden i Helsingør udvikles efter det realistiske scenarie, forventes 

dagligvareomsætningen i Helsingør Bykerne at falde ca. 5 % i 2017 for-

hold til 2012, jf. figur 2.1. Dette skyldes etablering af dagligvarebutikker i 

blandt andet Helsingør Nord og Ålsgårde.  

Hvis det optimistiske scenarie realiseres, forventes svenskehandelen at sti-

ge især i Helsingør Bykerne. Dermed forventes dagligvareomsætningen i 

Helsingør Bykerne at stige 43 % i forhold til 2012. Hermed forventes dag-

ligvareomsætningen i Helsingør Bykerne at være 759 mio. kr. i 2017, hvil-

ket er 255 mio. kr. mere end i det realistiske scenarie. 

Figur2.1 Udviklingen i dagligvareomsætningen i Helsingør Bykerne (2012=100) 
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Figur 2.2 viser udviklingen i dagligvareomsætningen for Helsingør områ-

det i alt. Det forventes, at etableringen af yderligere dagligvarebutikker til 

den lokale forsyning vil forbedre indkøbsforholdene lokalt på bekostning 

af de øvrige koncentrationer af dagligvarebutikker. Samlet set forventes 

dagligvareomsætningen i Helsingør området at falde med 2 % fra 2012 til 

2017 i det realistiske scenarie. Dette skyldes hovedsageligt etableringen af 

yderligere dagligvarebutikker i Ålsgårde, Kvistgård og Espergærde. 

Hvis svenskehandelen stiger som forudsat i det optimistiske scenarie sam-

tidig med et øget dagligvareforbrug, forventes dagligvareomsætningen i 

Helsingør området i alt at stige til 1.532 mio. kr. Det er en stigning på 28 

% i forhold til omsætningen i 2012, og en stigning på 361 mio. kr. i forhold 

til det realistiske scenarie.  

En øget svenskehandel forventes ikke kun at få betydning for dagligvare-

omsætningen i Helsingør Bykerne, men vil også få betydning for dagligva-

reomsætningen i Prøvestenscentret. Herudover vil det have en positiv af-

smitning på de øvrige butikker i Helsingør området.  

Figur 2.2 Udviklingen i dagligvareomsætningen i Helsingør området i alt 

(2012=100) 
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Samlet set forventes dagligvareomsætningen i Helsingør kommune i alt at 

stige 3 % i 2017 i forhold til 2012, hvis det realistiske scenarie realiseres jf. 

figur 2.3. Hvis det optimistiske scenarie realiseres, forventes dagligvare-

omsætningen i Helsingør kommune at være 2.441 mio. kr. Dette er en stig-

ning på 23 % i forhold til 2012 og en stigning på 393 mio. kr. i forhold til 

det realistiske scenarie. 

Figur 2.3 Udviklingen i dagligvareomsætningen i Helsingør kommune (2012=100) 

 

 

Udvalgsvarer 

Det forventes, at konkurrencesituationen generelt bliver skærpet i fremtiden, 

og at udvalgsvarehandelen vil centrere sig i færre, men stærkere udbuds-

punkter. Forbrugerne vil også i fremtiden lægge vægt på, at der er et stort va-

reudbud- og/eller butiksudbud i det enkelte udbudspunkt.  

Herudover forventes internethandel med detailhandelsvarer især i nogle 

brancher at kunne mærkes for den fysiske detailhandel. Det er forudsat, at 10 

% af forbruget af udvalgsvarer dækkes ved køb på internettet. Nogle butik-

ker og brancher vil naturligvis blive ramt hårdere end andre. Det er ICP’s 

vurdering, at den øgede internethandel vil ramme alle udvalgsvarebutikker. 

Herudover forventer ICP at turisterne især i Helsingør Bykerne vil få en øget 

betydning. Den øgede kultursatsning senest med M/S Museet for Søfart og 

en fortsat fokus på koblingen mellem Kronborg og bymidten vil betyde flere 

turister i Helsingør. ICP forventer således, at især udvalgsvareomsætningen 

fra turister vil stige i begge scenarier. 

Nedenstående tabel 2.2 viser udviklingen i udvalgsvareomsætningen i Hel-

singør kommune fra 2012 til 2017. 
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Tabel 2.2 Konsekvenser for udvalgsvareomsætningen 2017 

 Omsæt-

ning i 

2012 

Omsætning 

i 2017 

 

Realistisk 

scenarie 

Omsæt-

ning i 

2017 

 

Optimi-

stisk sce-

narie 

Konse-

kvens  

 

Optimi-

stisk sce-

narie 

(mio. kr.) 

Konse-

kvens  

 

 

 (%) 

Helsingør Bykerne 600 687 806 +119 +17 % 

Helsingør i øvrigt* 512 508 556 +48 +9 % 

Helsingør omr. i alt 1.112 1.195 1.362 +167 +14 % 

Espergærde 136 141 154 +13 +9 % 

Kommunen i øvrigt 126 116 122 +6 +5 % 

Helsingør i alt 1.374 1.452 1.638 +186 +13 % 

*incl. Prøvestenscentret, Gefionscentret, Meretecentret. 

 

Den øgede koncentrationstendens og en øget e-handel vil betyde, at udvalgs-

varehandelen i højere grad i fremtiden vil blive koncentreret i få større ud-

budspunkter. Herved forventes Helsingør Bykerne i fremtiden at øge betyd-

ningen på udvalgsvarer på bekostning af udvalgsvarebutikkerne i Helsingør i 

øvrigt. 

Herudover forventes den øgede fokus og investering i turisme i Helsingør 

med M/S Museet for Søfart, Kulturværftet og Kronborg at betyde en øget 

udvalgsvareomsætning især i Helsingør Bykerne fra endagsturisterne i både 

det realistiske og optimistiske scenarie.  

Endagsturisternes primære formål er at besøge kulturinstitutionerne, men de 

må forventes at blive fristet af de øvrige tilbud i Helsingør. Især udvalgsva-

rebutikkerne forventes at drage nytte af endagsturisternes indkøb af blandt 

andet souvenirs eller andre tilbud.  

Hvis fremtiden i Helsingør udvikles efter det realistiske scenarie, forventes 

udvalgsvareomsætningen i Helsingør Bykerne at stige 15 % i 2017 forhold 

til 2012, jf. figur 2.4. Hermed forventes udvalgsvareomsætningen i Helsin-

gør Bykerne at være 687 mio. kr. i 2017.  

Hvis det optimistiske scenarie realiseres, forventes svenskehandelen at sti-

ge især i Helsingør Bykerne, samtidig med en stigning i det generelle for-

brug i Danmark. Svenskerne forventes primært at komme til Helsingør for 

at handle dagligvarer, men udvalgsvareomsætningen forventes ligeledes at 

stige som konsekvens af det øgede antal gæster i byen. Dermed forventes 

udvalgsvareomsætningen i Helsingør Bykerne at stige 34 % i forhold til 

2012 til 806 mio. kr. i 2017, hvilket er 119 mio. kr. højere end det realisti-

ske scenarie. 
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Figur 2.4 Udviklingen i udvalgsvareomsætningen i Helsingør Bykerne (2012=100) 

 

Udvalgsvareomsætningen i Helsingør området i alt forventes i det realisti-

ske scenarie at stige 7 % i forhold til 2012. Samlet set forventes udvalgsva-

reomsætningen i Helsingør området i alt at være 1.195 mio. kr. i 2017 i det 

realistiske scenarie. 

Hvis det optimiske scenarie realiseres, forventes udvalgsvareomsætningen 

i Helsingør området i alt at stige til 1.362 mio. kr. Det er en stigning på 23 

% i forhold til omsætningen i 2012, og en stigning på 167 mio. kr. i forhold 

til det realistiske scenarie.  

Figur 2.5 Udviklingen i udvalgsvareomsætningen i Helsingør området i alt 

(2012=100) 
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Samlet set forventes udvalgsvareomsætningen i Helsingør kommune i alt 

at stige 6 % i 2017 i forhold til 2012, hvis det realistiske scenarie realiseres 

jf. figur 2.6. Hvis det optimistiske scenarie realiseres, forventes dagligva-

reomsætningen i Helsingør kommune at være 1.638 mio. kr. Dette er en 

stigning på 19 % i forhold til 2012. I forhold til det realistiske scenarie er 

det en stigning i udvalgsvareomsætningen på 185 mio. kr. 

Figur 2.6 Udviklingen i udvalgsvareomsætningen i Helsingør kommune (2012=100) 

 

 

Betydning af scenarierne 

Helsingør Bykerne vil fortsat være det primære indkøbssted især for ud-

valgsvarer i Helsingør kommune i både det realistiske og optimistiske scena-

rie.  

Den øgede konkurrencesituation fra især Hillerød, men også i nogen grad fra 

Lyngby og København vil betyde, at det også i fremtiden vil være vanskel-

ligt at tiltrække kunder fra det omkringliggende opland. Naboområderne 

Humlebæk, Nivå, Fredensborg og Gilleleje er i højere grad tiltrukket mod 

især Hillerød og Lyngby. 

I begge scenarier vil dagligvareforsyningen blive forbedret lokalt. 

Begge scenarier vil i 2017 medføre en øget omsætning for både dagligvarer 

og udvalgsvarer. Denne øgede detailhandelsomsætning betyder, at de eksi-

sterende butikker får en højere arealbelastning (omsætning pr. m
2
).  

Den øgede arealbelastning kunne udløse et ekstra behov for bruttoareal til 

detailhandel.  

Den faktiske arealbelastning i Helsingør Bykerne vurderes at være på et ac-

ceptabelt niveau i 2012 sammenlignet med andre udbudspunkter, jf. figur 2.7 

og 2.8.  

Den gennemsnitlig arealbelastning for dagligvarer i Helsingør Bykerne er 

37.000 kr. pr. m
2
 bruttoareal, i Espergærde er arealbelastningen 57.000 kr. 

pr. m
2
, mens arealbelastningen for Helsingør kommune i alt er 39.000 kr. pr. 

m
2
 jf. figur 2.7. 

Sammenlignet med andre bymidter som for eksempel Hillerød og Vejle 

ligger de gennemsnitlige arealbelastninger for dagligvarer på et relativt højt 

nivau i Helsingør kommune, men noget under belastningen i Kgs. Lyngby. 
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Figur 2.7 Arealbelastninger for dagligvarer i udvalgte udbudspunkter (omsætning i 

1.000 kr. pr. m
2
 bruttoareal) 

 
* Kgs. Lyngby fra detailhandelsanalyse 2010, Hillerød bymidte fra detailhandelsanalyse 

2003, Vejle bymidte fra detailhandelsanalyse 2013. 

De gennemsnitlige arealbelastninger for udvalgsvarer ligger på omkring 

25.000 kr. pr. m
2
 bruttoareal i Helsingør kommune. Sammenlignet med 

andre kommuner og de konkurrenrende udbudspunkter er 

arealbelastningerne i Helsingør for udvalgsvarer på et det samme niveau.  

 

Figur 2.8 Arealbelastninger for udvalgsvarer i udvalgte udbudspunkter (omsætning 

pr. m
2
 bruttoareal) 

 
* Kgs. Lyngby fra detailhandelsanalyse 2010, Hillerød bymidte fra detailhandelsanalyse 

2003, Vejle bymidte fra detailhandelsanalyse 2013. 

En øget omsætning kan give basis for at tilføre mere bruttoareal til detail-

handel i Helsingør Kommune.  

De generelle tendenser hvor nye butikstyper for eksempel giver mulighed for 

at prøve varen, nye udstillingskoncepter, mere rationel håndtering af varer 

og nylokaliseringer er faktorer, der indebærer, at mange butikker har behov 

for mere areal. Nogle butikker accepterer en lavere arealbelastning for at gi-

ve kunderne den ”rigtige” oplevelse. Omvendt er der en tendens, til at andre 

butikstyper accepterer et mindre areal for både at trimme de faste omkost-

ninger samtidig med at de nye butikstyper kræver mindre lagerplads. 
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Ligeledes forventes ophævelsen af lov om butikstid, der trådte i kraft 1. ok-

tober 2012, generelt at medføre, at omsætningen tidsmæssigt spredes og så-

ledes vil behovet for yderligere areal alt andet lige blive mindre. 

I Helsingør Bykerne er der i dag en del tomme butikslokaler. ICP har regi-

streret 30 tomme lokaler i de centrale dele af bymidten. 

Set i lyset af butikssammensætningen i Helsingør Bykerne med en del tom-

me butikslokaler i de centrale butiksgader samt når der er taget højde for den 

fremtidige udvikling i detailhandelen, er det ICP’s vurdering, at der i det rea-

listiske scenarie ikke udløses et behov for yderligere arealudlæg.  

Hvis det optimistiske scenarie realiseres, vil arealbelastningerne især i Hel-

singør Bykerne blive så belastet, at det er ICP’s vurdering, at der er behov 

for at udlægge yderligere areal til detailhandel. Det er vor vurdering, at det 

optimistiske scenarie udløser et arealbehov for dagligvarer på 10.000 m
2
 og 

7.500 m
2
 på udvalgsvarer i Helsingør kommune i alt.  

I vurderingen af de fremtidige arealbehov ved de to scenarier er der udover 

den eksisterende detailhandel taget højde for den fremtidige forbrugs- og be-

folkningsudvikling samt udviklingen i detailhandelen generelt.  

Herudover kan der være andre hensyn end de rent kommercielle og detail-

handelsmæssige, der betinger, at man ønsker et udlæg, som i højere grad sik-

rer detailhandelen udviklingsmuligheder. Der bør derfor i de fremtidige are-

aludlæg være nok rummelighed, således at der er mulighed for at imøde-

komme eventuelle ønsker om etablering af nye butikstyper og udvikling af 

detailhandelen. 
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I nærværende afsnit vil detailhandelen i Helsingør Kommune blive beskre-

vet.  

ICP har medio 2013 foretaget en opgørelse over antallet af butikker i kom-

munen samt indsamlet oplysninger om butikkernes omsætning for 2012 samt 

bruttoareal, ligesom den enkelte butiks kædestatus er registreret. 

Resultaterne er i afsnit 4 sammenlignet med de tidligere detailhandelsanaly-

ser for Helsingør Kommune for at fastlægge udviklingen i detailhandelen.  

Afrapportering af analyseresultater 

Butikkerne er kategoriseret i hovedbranchegrupperne dagligvarer, beklæd-

ning, boligudstyr og øvrige udvalgsvarer (for definition se bilag 1) på bag-

grund af deres hovedaktivitet. Butikker, der forhandler særlig pladskrævende 

varer, er behandlet særskilt sidst i dette afsnit. 

Har en butik aktiviteter inden for flere hovedbranchegrupper, er omsætning-

en fordelt inden for disse. 

Bemærk, at ICP medtager omsætningen til private fra møbelforretninger, der 

alene sælger møbler, planteforhandlere, byggemarkeder, samt butikker med 

udstyr til camping og både, selvom planloven definerer disse grupper som 

særligt pladskrævende.  

Dette skyldes, at disse varegrupper indgår i de senere forbrugsberegninger. 

Møbelforretninger, planteforhandlere, byggemarkeder samt forhandlere af 

campingvogne og både tæller dog kun med én gang med hensyn til brutto-

areal og antal butikker, hvilket sker under forhandlere af særlig pladskræ-

vende varegrupper. 

Geografisk opdeling af Helsingør Kommune 

Geografisk er analyseresultaterne opdelt på 7 forskellige områder efter post-

numre; Helsingør, Espergærde, Hornbæk, Ålsgårde/Hellebæk, Snekkersten, 

Tikøb og Kvistgård. Herudover er resultaterne vist for de største udbuds-

punkter: Helsingør Bykerne, Prøvestenscentret, Espergærde Centret, Horn-

bæk bymidte samt Ålsgårde Centret. 

 
Hornbæk bymidte 
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Antal butikker 

Der er i alt 366 butikker i Helsingør Kommune i 2013, heraf er 65 % af bu-

tikkerne udvalgsvarebutikker, svarende til 239 butikker, jf. tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Antal butikker fordelt på brancher i 2013 i Helsingør Kommune 

 
Daglig-

varer 

Udvalgs-

varer 

Beklæd-

ning 

Bolig-

udstyr 

Øvrige 

udvalgs- 

varer 

Detail- 

handel i 

alt 

Helsingør Bykerne 43 133 59 35 39 176 

Prøvestenscentret 9 14 1 9 4 23 

Helsingør iø. 30 31 4 12 15 61 

Helsingør i alt  82 177 64 56 58 259 

Espergærde Centret 9 21 7 8 6 30 

Espergærde iø. 8 9 4 3 2 17 

Espergærde i alt  17 30 11 11 8 47 

Hornbæk bymidte 12 19 9 8 2 31 

Hornbæk iø. 2 7 1 3 3 9 

Hornbæk i alt 14 26 10 11 5 40 

Ålsgårde Centret 5 0 0 0 0 5 

Ålsgårde iø. 2 2 1 1 0 4 

Ålsgårde/Hellebæk i alt 7 2 1 0 0 9 

Snekkersten i alt 3 3 0 2 1 6 

Tikøb i alt 4 0 0 0 0 4 

Kvistgård i alt 0 1 0 1 0 1 

Helsingør Kommune i alt 127 239 86 81 72 366 

 

I Helsingør Bykerne er 176 butikker, hvilket er 48 % af det samlede antal 

butikker i kommunen.  

Butikkerne i Helsingør Bykerne er primært koncentreret på gågaderne Sten-

gade, Stjernegade og Bjergegade samt shoppingcentret Helsingør Bycenter.  

Helsingør Bykerne har den største koncentration af udvalgsvarebutikker i 

kommunen. Her er 133 udvalgsvarebutikker, svarende til 55 % af det samle-

de antal udvalgsvarebutikker i Helsingør Kommune. Især antallet af beklæd-

ningsbutikker er højt i Helsingør Bykerne med 59 butikker, svarende til 69 

% af kommunens beklædningsbutikker. 

I Espergærde Centret er i alt 30 butikker, heraf er 70 % udvalgsvarebutikker. 

Her er 3 større dagligvarebutikker: SuperBest, Netto og Irma. 

I Hornbæk bymidte er 32 butikker, heraf er 63 % svarende til 20 udvalgsva-

rebutikker. Butikkerne i Hornbæk er koncentreret omkring Nordre Strandvej. 

De største dagligvarebutikker er Superbrugsen, Netto og Fakta. 

I Prøvestenscentret er i alt 23 detailhandelsbutikker, heraf er 14 udvalgsva-

rebutikker. Butiksmixet er præget af store udvalgsvarebutikker som JYSK, 

Skousen, Punkt 1/Expert og Maxi Zoo samt enkelte særligt pladskrævende 

butikker som byggemarkedet Jem & Fix. Herudover ligger der 9 dagligvare-
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butikker, hvoraf varehuset Kvickly og discountbutikkerne Netto og Lidl er 

ankerlejerne. 

I det øvrige Helsingør er i alt 61 butikker, heraf er halvdelen dagligvarebu-

tikker. Der ligger i alt 31 dagligvarebutikker i Helsingør byområde i øvrigt, 

svarende til 38 % af dagligvarebutikkerne i Helsingør området. 

Herudover er der i alt 6 butikker i Snekkersten.  

I Tikøb ligger et supermarked, en bager, en tankstation og en slagter. 

I Kvistgård og Hellebæk ligger ingen dagligvarebutikker, men en række ud-

valgsvarebutikker. I Hellebæk ligger en genbrugsbutik, mens der i Kvistgård 

ligger en tæppebutik. Byggemarkedet og planteskolen i Kvistgård har status 

som særligt pladskrævende butik. 

Figur 3.1 Detailhandelsbutikker i 2013 i Helsingør Kommune 
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Figur 3.2 viser placeringen af detailhandelsbutikkerne i Helsingør Bykerne. 

Heraf ses at koncentrationen af detailhandelsbutikker er størst i Stengade 

samt i Bjergegade og Stjernegade.  

 

 

Figur 3.2 Detailhandelsbutikker i Helsingør Bykerne 2013 

  

F 
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Butikkernes attraktion 

For at give en karakteristik af butiksudbuddet har ICP i forbindelse med re-

kognosceringen af butikkerne foretaget en overordnet bedømmelse af hver 

enkelt butiks attraktion.  

Der er i vurderingen blandt andet taget hensyn til kvaliteten og bredden i bu-

tikkens sortiment. Herudover spiller faktorer som butikkens størrelse i for-

hold til sortimentet og branchen, disponeringen af arealerne samt butikkens 

indretning og fremtoning – herunder skilte og facader ind på vurderingen af 

den enkelte butiks attraktion. 

Følgende skala er anvendt: 

5:   Meget høj 

4:   Høj 

3:   Middel 

2:   Lav 

1:   Meget lav 

Vurderingen skal opfattes som en forbrugers bedømmelse af den enkelte bu-

tiks attraktion, men er foretaget på baggrund af ICP’s mange årige erfaring i 

vurderinger af butikkernes attraktioner i hele Danmark.  

Tabel 3.2 Butikkernes gennemsnitlige attraktion 2013  

 
Daglig-

varer 

Udvalgs-

varer 

Beklæd-

ning 

Bolig-

udstyr 

Øvrige 

udvalgs- 

varer 

Detail- 

handel i 

alt 

Helsingør Bykerne 3,2 3,2 3,2 3,1 3,2 3,2 

Prøvestenscentret 3,2 3,5 * 3,4 4,0 3,3 

Helsingør iø. 2,4 2,7 2,3 2,7 2,7 2,6 

Helsingør i alt  2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0 

Espergærde Centret 3,7 3,3 3,4 3,0 3,5 3,4 

Espergærde iø. 2,9 2,7 3,0 2,3 * 2,8 

Espergærde i alt  3,3 3,1 3,3 2,8 3,3 3,2 

Hornbæk bymidte 3,3 3,1 3,8 2,3 3,0 3,2 

Hornbæk iø. * 2,2 * 1,7 2,7 2,3 

Hornbæk i alt 3,2 2,8 3,8 2,1 2,8 3,0 

Ålsgårde Centret 2,2 - - - - 2,2 

Ålsgårde/Hellebæk iø. * * * * - * 

Ålsgårde i alt 2,1 * * - - 2,3 

Snekkersten i alt 3,7 2,7 - * * 3,2 

Tikøb i alt 3,5 - - - - 3,5 

Kvistgård i alt - - - * - * 

Helsingør Kommune i alt 3,0 3,0 3,2 2,8 3,1 3,0 

Kgs. Lyngby i alt 3,3 3,3 3,3 3,4 3,3 3,3 

Hillerød bymidte i alt 3,0 3,1 3,2 3,1 3,1 3,1 
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Den gennemsnitlige attraktion ligger omkring middel for hele Helsingør 

Kommune. Dette dækker dog over en vis spredning i attraktionerne, således 

har 31 % af butikkerne en høj eller meget høj attraktion i Helsingør Kom-

mune, mens 29 % har en lav eller meget lav attraktion. 

Figur 3.3 Attraktionens spredning i % i Helsingør Kommune i alt 

 

I Helsingør Bykerne er den gennemsnitlige attraktion over middel for både 

dagligvarer og udvalgsvarer. Mens 39 % af butikkerne har en høj eller meget 

høj attraktion, har 24 % en lav eller meget lav attraktion. Der er få butikker i 

Helsingør Bykerne, der henholdsvis har en meget høj attraktion og meget lav 

attraktion. 

Figur 3.4 Attraktionens spredning i % i Helsingør Bykerne 

 

I Prøvestenscentret er den gennemsnitlige attraktion meget høj. Her ligger 

primært en stor andel af kædebutikker. Her har over halvdelen af butikkerne 

en høj eller meget høj attraktion. 
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Figur 3.5 Attraktionens spredning i % i Prøvestenscentret 

 

Den gennemsnitlige attraktion ligger ligeledes over middel i både Espergær-

de Centret, hvor 29 % af butikkerne har en høj eller meget høj attraktion. 

Figur 3.6 Attraktionens spredning i % i Espergærde Centret 

 

Hornbæk bymidte har en gennemsnitlig attraktion lidt over middel. Omkring 

1/3 af butikkerne har en høj eller meget høj attraktion. 

Den gennemsnitlige attraktion for udvalgsvarer er et godt stykke under mid-

del i butikkerne udenfor de største udbudspunkter Helsingør Bykerne, Prø-

vestenscentret, Espergærde Centret og Hornbæk bymidte. 

Figur 3.7 Attraktionens spredning i % i Hornbæk bymidte  
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Helsingør Bycenter 

Kædetilknytning 

Kædebutikkerne har stor betydning for forbrugernes valg af indkøbssted. Et 

udbudspunkts styrke kan således blandt andet udtrykkes i den andel af butik-

kerne, som enten er del af en kapitalkæde eller en frivillig kæde. 

Kædebutikker har nogle fordele for et udbudspunkt i at kunne tilbyde kunde-

service som for eksempel landsdækkende bytteservice, gavekort, ensartede 

butikker samt mulighed for et større markedsføringsprogram end en enkelt-

stående, uprofileret butik.  

Omvendt kan uprofilerede butikker på en helt anden måde tilpasse sortiment 

og personlig service til lokale forhold og kan medvirke til, at et indkøbssted 

ikke bare ligner alle de andre.  

Figur 3.8 viser andelen af kædebutikker i Helsingør Bykerne, Prøvestens-

centret, Espergærde Centret og Hornbæk bymidte samt i Helsingør Kommu-

ne i alt. 

Figur 3.8 Andel af kædebutikker i % 2013 
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41 % af butikkerne i Helsingør Bykerne er med i et kædesamarbejde. Kæde-

andelen er højere i både Prøvestenscentret og Espergærde Centret, hvor kæ-

deandelen er henholdsvis 78 % og 73 %. 

Samlet set er 46 % af butikkerne i Helsingør Kommune med i et kædesam-

arbejde. Til sammenligning er over 60 % af butikkerne i henholdsvis Hille-

rød bymidte og Kgs. Lyngby medlem af et kædesamarbejde. 

Figur 3.9 viser placeringen af kædebutikkerne i Helsingør Bykerne.  

Figur 3.9 Placeringen af kædebutikker i Helsingør Bykerne 

 

Kædebutikkerne i Helsingør Bykerne er i overvejende grad placeret i den 

sydlige ende af Stengade samt i Helsingør Bycenter. Som figur 3.9 viser, er 

kædeandelen lavere i både Bjergegade og Stjernegade. 

 
Espergærde Centret 
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Bruttoarealer 

ICP har foretaget en grov opmåling af bruttoarealet i samtlige butikker i Hel-

singør Kommune. 

Bruttoarealet er defineret som det samlede areal, der hører til butikken, hvil-

ket vil sige salgsareal og eventuelle kontorer, lager- og personalerum.  

Bruttoarealerne er opgjort efter butikkens hovedbranche, det vil sige, at for 

eksempel i dagligvarebutikker med aktiviteter inden for flere branchekatego-

rier bliver bruttoarealet henvist til hovedbranchen dagligvarer, mens omsæt-

ningen bliver fordelt på de 4 branchegrupper dagligvarer, beklædning, bolig-

udstyr og øvrige udvalgsvarer. 

ICP har opgjort bruttoarealet for samtlige aktive butikker i Helsingør Kom-

mune, men der kan herudover periodevis være enkelte butikslejemål, der er 

under ombygning eller ændring. 

Tabel 3.3 viser bruttoarealerne for butikkerne i Helsingør Kommune.  

Tabel 3.3 Bruttoareal i Helsingør Kommune 2013 i m
2 

 
Daglig-

varer 

Udvalgs-

varer 

Beklæd-

ning 

Bolig-

udstyr 

Øvrige 

udvalgs- 

varer 

Detail- 

handel i 

alt 

Helsingør Bykerne 14.500 23.700 10.200 6.800 6.700 38.200 

Prøvestens Centret 13.000 9.600 200 6.600 2.800 22.600 

Helsingør iø. 7.200 10.200 300 6.600 3.300 17.400 

Helsingør i alt  34.700 43.500 10.700 20.000 12.800 78.200 

Espergærde Centret 4.500 4.700 1.500 1.800 1.400 9.200 

Espergærde iø. 1.700 1.100 200 400 500 2.800 

Espergærde i alt  6.200 5.800 1.700 2.200 1.900 12.000 

Hornbæk bymidte 5.000 2.800 1.500 1.100 200 7.800 

Hornbæk iø. 1.000 1.500 100 700 700 2.500 

Hornbæk i alt 6.000 4.300 1.600 1.800 900 10.300 

Ålsgårde Centret 1.200 - - - - 1.200 

Ålsgårde iø. 300 200 100 100 - 500 

Ålsgårde/Hellebæk i alt 1.500 200 100 100 - 1.700 

Snekkersten i alt 1.200 1.100 - 800 300 2.300 

Tikøb i alt 1.600 - - - - 1.600 

Kvistgård i alt - 500 - 500 - 500 

Helsingør Kommune i alt 51.200 55.400 14.100 25.400 15.900 106.600 

 

Der er i alt 106.600 m
2
 bruttoareal til detailhandel i Helsingør Kommune, 

heraf er 52 % svarende til 55.400 m
2
 disponeret til udvalgsvarebutikker.  

I Helsingør Bykerne er der 38.200 m
2
 bruttoareal til butikker, hvoraf 62 % 

ligger i udvalgsvarebutikker. Det samlede bruttoareal i Helsingør Bykerne 

udgør 36 % af det samlede areal i kommunen. 43 % af Helsingør Kommunes 

bruttoareal til udvalgsvarer ligger i Helsingør Bykerne. 
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I beklædningsbutikkerne er bruttoarealet 10.200 m
2
 i Helsingør Bykerne, 

hvilket svarer til 72 % af det samlede areal til beklædning i hele kommunen. 

Prøvestenscentret har et samlet bruttoareal på 22.600 m
2
, hvilket udgør 21 % 

af det samlede bruttoareal i kommunen. 

Espergærde Centret har et samlet bruttoareal til detailhandel på 9.200 m
2
, 

hvor af 51 % er udvalgsvareareal. I Hornbæk bymidte udgør bruttoarealet til 

udvalgsvarer 36 %. 

Størrelsesprofil 

Til brug for en vurdering af en bymidtes kapacitet samt attraktion er de en-

kelte butikkers størrelse vurderet i forhold til deres branche. ICP har katego-

riseret dem efter om, det er en meget lille, lille, stor eller meget stor butik i 

forhold til andre butikker i samme branche. 

Samlet set er 33 % af butikkerne i Helsingør Kommune små eller meget små i 

forhold til deres branche, mens 24 % af butikkerne er store eller meget store i 

forhold til branchen, jf. figur 3.10.  

Figur 3.10 Størrelsesprofil for samtlige butikker i Helsingør Kommune 

 

I Helsingør Bykerne er 29 % af butikkerne små eller meget små i forhold til 

branchen, mens 20 % er kategoriseret som store eller meget store. 3 % af bu-

tikkerne i Helsingør Bykerne er blevet kategoriseret som værende meget sto-

re i forhold til branchen. 

 

 
Prøvestenscentret 
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Figur 3.11 viser størrelsesprofilerne for samtlige butikker i Helsingør Byker-

ne.  

Figur 3.11 Størrelsesprofil for samtlige butikker i Helsingør Bykerne 

 

Heraf ses at en 27 % af butikkerne på Stengade er små i forhold til branchen, 

mens 42 % af butikkerne i Stjernegade er små eller meget små i forhold til 

branchen. I Bjergegade er der kun få små butikker og 31 % af butikkerne er 

store i forhold til branchen.  

De meget store butikker, som typisk fungerer som ankerbutikker ligger i 

Helsingør Bycenter, for enden af Stjernegade og centralt på Stengade. Denne 

opdeling med store ankerbutikker i enderne er med til at sikre et godt kun-

deflow i bykernen. 

 
 

Damebeklædnings- og livsstilsbutikkernes pris- og 

aldersprofil 

Udover en vurdering af den enkelte butiks attraktion, har ICP vurderet be-

klædningsbutikkernes pris- og aldersprofil. På den måde skabes et overblik 

over, hvor velforsynet bymidterne er i de forskellige pris- og aldersgrupper. 

Prisprofilen er ligesom attraktionen kategoriseret ud fra en 5-trins skala med 

et spænd fra den meget lave prisprofil – typisk butikker, hvor der er gjort 

opmærksom på, at det er et lavt prisniveau for at trække kunder til – til den 

meget høje prisprofil, hvor prismærkningen er diskret eller ikke eksisterende. 

En meget høj prisprofil findes kun i meget få tilfælde i Danmark som for ek-

sempel i de internationale luksusbutikker som Gucci, Hermes og Louis Vuit-
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ton. Kategoriseringen sker ud fra, hvilken forventning forbrugeren må have 

ved mødet med butikken.  

Aldersprofilen relaterer sig til den eller de primære aldersgrupper, som bu-

tikken henvender sig til.  

Af figur 3.12 – 3.16 ses pris- og aldersprofilen for henholdsvis herre- og da-

mebeklædningsbutikkerne samt skobutikkerne i Helsingør Bykerne, samt 

pris- og aldersprofilen for beklædningsbutikkerne i Espergærde og Hornbæk 

bymidte. Hver enkel streg i figurerne viser alders og prisprofilen for de en-

kelte butikker i udbudspunktet. 

Der er i alt 31 dametøjsbutikker i Helsingør Bykerne, herudover er der bu-

tikker som både sælger herre og dametøj samt børnetøj.  

Som det ses i figur 3.12 er aldersprofilen for beklædningsbutikkerne i Hel-

singør Bykerne koncentreret omkring aldersgrupperne 20-50 år. Derudover 

er der nogenlunde lige mange butikker med en ung aldersprofil som til de 

gamle (50 år plus). 

Generelt har butikkerne en prisprofil over middel, omkring 67 % af dame-

tøjsbutikkerne ligger over middel. Prisprofilen er mest koncentreret mellem 

3-3,5. Derudover er der adskillige af dametøjsbutikkerne som ligger på et 

endda højt prisniveau over 3,5. Hvorimod kun enkelte butikker er vurderet til 

at ligge på et prisniveau under 2,5. 

Figur 3.12 Pris- og aldersprofil for damebeklædningsbutikkerne i Helsingør Bykerne 

 
Der er i alt 6 rene herretøjsbutikker i Helsingør Bykerne og en række butik-

ker som både forhandler herre- og dametøj samt børnetøj. 

Aldersprofilen for herretøjsbutikkerne i Helsingør Bykerne er koncentreret 

omkring 20-45 år. Ligesom prisprofilen for dametøjsbutikkerne ligger 67 % 

af herretøjsbutikkerne over middel. 
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Figur 3.13 Pris- og aldersprofil for herrebeklædningsbutikkerne i Helsingør Bykerne 

 
Aldersprofilen for skobutikkerne i Helsingør Bykerne er koncentreret om-

kring 20-35 år. Derudover er der flere butikker som har en meget bred al-

dersprofil. De fleste butikker har en prisprofil omkring middel, dog er der et 

par enkelte der henvender sig til de unge, som har en forholdsvis lav prispro-

fil. 

Figur 3.14 Pris- og aldersprofil for skobutikkerne i Helsingør Bykerne 
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Espergærde Centret er der 7 beklædningsbutikker med henholdsvis dametøj, 

herretøj, børnetøj og sko. 

Aldersprofilen dækker jævnt alle aldersgruppe, med en mindre koncentration 

omkring aldersgruppen 25-45 år. Butikkernes prisprofil i Espergærde Centret 

ligger omkring middel – alle butikkerne ligger mellem en prisprofil på 2,5 -

3,5. 

 

Figur 3.15 Pris- og aldersprofil for beklædningsbutikkerne i Espergærde Centret 
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I Hornbæk ligger der 9 beklædningsbutikker. Her ligger der ingen beklæd-

ningsbutikker med en aldersprofil under 20 år. Aldersprofilen er mest kon-

centreret koncentration omkring 25-45 år. Der er også en del butikker der 

henvender sig til de ældre. Prisprofilen er meget spredt. Der ligger en kon-

centration af butikker på en prisprofil omkring 3,5. Derudover ligger enkelte 

butikker med en prisprofil under middel. Der ligger i byen en enkelt butik 

som har en meget høj prisprofil. 

 

Figur 3.16 Pris- og aldersprofil for herrebeklædningsbutikkerne i Hornbæk bymidte 

 

Omsætning 

Tal for butikkernes omsætning i 2012 er indhentet ved direkte henvendelse 

til de enkelte butiksindehavere. For de butikker, der ikke har ønsket at med-

virke i undersøgelsen, har ICP måttet skønne omsætningen. Andelen af den 

samlede omsætning i kommunen som er skønnet af ICP er 10 %. 

Af tabel 3.4 fremgår de indsamlede omsætninger i de forskellige områder. 

Af anonymitetshensyn er det for en række af områderne ikke muligt at vise 

omsætningstallene, ligesom omsætningen i andre områder kun kan vises helt 

overordnet.  

Disse anonymitetshensyn træder i kraft, hvor der enten er for få butikker in-

den for de enkelte branchegrupper eller hvor få butikker har en meget stor 

del af omsætningen inden for branchegruppen. 

Den samlede detailhandelsomsætning i Helsingør Kommune var 3,4 mia. kr. 

i 2012, heraf var 41 % udvalgsvareomsætning. 

Den samlede dagligvareomsætning i Helsingør Kommune var knap 2,0 mia. 

kr. i 2012, mens den samlede udvalgsvareomsætning var ca. 1,4 mia. kr.  

Udvalgsvareomsætningen i Helsingør Bykerne udgør 44 % af den samlede 

udvalgsvareomsætning i kommunen, mens dagligvareomsætningen i Helsin-
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gør Bykerne udgør 26 % af den samlede dagligvareomsætning. I alt blev der 

omsat for 1,1 mia. kr. i Helsingør Bykerne i 2012. 

Prøvestenscentret udgør 19 % af den samlede detailhandelsomsætning i Hel-

singør Kommune, mens Espergærde Centret omsatte for 404 mio. kr. i 2012, 

hvilket udgør 12 % af den samlede omsætning i kommunen. 

Tabel 3.4 Omsætning 2012 fordelt på områder og brancher (mio. kr. inkl. moms) 

 
Daglig-

varer 

Udvalgs-

varer 

Beklæd-

ning 

Bolig-

udstyr 

Øvrige 

udvalgs- 

varer 

Detail- 

handel i 

alt 

Helsingør Bykerne 531 600 270 185 145 1.131 

Prøvestenscentret 
662 512 

* * * 631 

Helsingør iø. * * * 543 

Helsingør i alt  1.193 1.112 * * * 2.305 

Espergærde Centret * * * * * 404 

Espergærde iø. * * * * * 85 

Espergærde i alt  353 136 59 44 32 489 

Hornbæk i alt 271 85 39 30 17 356 

Helsingør kom i øvrigt 165 51 * * * 216 

Helsingør Kommune i alt 1.992 1.374 412 672 290 3.366 

*) Kan af anonymitetshensyn ikke oplyses 

 

Figur 3.17 viser andelen af omsætning i Helsingør Kommune i alt fordelt på 

brancher. 

Figur 3.17 Omsætning Helsingør Kommune 2012 fordelt på brancher 
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E-handel 

Butikkerne er blevet spurgt om, hvorvidt de har online salg på nettet, for-

uden den fysiske butik. Nedenståeende figurer viser resultatet af 

undersøgelsen af e-handelens udbredelse blandt detailhandelen i Helsingør. 

Ifølge figur 3.18 har 36 % af butikkerne salg af varer på nettet. Det er 

primært udvalgsvarebutikkerne som har e-handel. 44 % af de adspurgte 

udvalgsvarebutikker har e-handel, hvorimod 23 % af dagligvarebutikkerne 

har e-handel i Helsingør Kommune.  

Figur 3.18 Udbredelsen af E-handel blandt butikkerne i Helsingør Kommune, for-

delt på udvalgsvarebutikker og dagligvarebutikker. 

 

 

Langt de fleste butikker som har e-handel er en del af et kædesamarbejde. 

Blandt butikkerne som er udenfor et kædesamarbejde, er der 21 % der har e-

handel. Derimod er der 54 % af butikkerne, som er en del af et 

kædesamarbejde, som har e-handel. 

Figur 3.19 Udbredelsen af E-handel blandt butikkerne i Helsingør Kommune i for-

hold til kædesamarbejde. 
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Størstedelen af udvalgsvarebutikkerne som er en del af et kædesamarbejde 

har e-handel. 67 % af butikkerne som er en del af et kædesamarbejde har e-

handel. Tilsvarende er det 34 % af dagligvarebutikkerne. 

Figur 3.20 Udbredelsen af E-handel blandt butikkerne i Helsingør Kommune som er 

med i et kædesamarbejde – fordelt på branche 

 

 

Forhandlere af særlig pladskrævende varegrupper 

Der er foretaget en opgørelse af antallet af butikker, der forhandler særlig 

pladskrævende varegrupper. Der er her tale om butikker, der forhandler 

planter, biler, campingvogne, lystbåde samt bygge- og trælastartikler til pri-

vate. Herudover er møbelbutikker ligeledes defineret som særlig pladskræ-

vende.  

Hvis en forhandler af særlig pladskrævende varer har mere end et ubetyde-

ligt salg af andre varegrupper, er den at opfatte som en almindelig udvalgs-

varebutik. Derfor er møbelbutikkerne i Helsingør Kommune kategoriseret 

som boligudstyrsbutikker, da de også sælger lamper, tæpper og andre livs-

stilsprodukter. 

I kommunen er der i alt 18 forhandlere af særlig pladskrævende varegrupper. 

Som det ses af tabellen, koncentrerer forhandlerne af særlig pladskrævende 

varegrupper sig især på bilforhandlere og byggemarkeder. Bemærk, at for-

handlere af biler, både og campingvogne skal have et egentligt udstillingslo-

kale for at indgå i denne opgørelse. 

Bilforhandlerne er primært koncentreret i Helsingør byområde i den sydlige 

ende af byen. Her er ligeledes en del af byggemarkederne koncentreret. Her-

udover er der byggemarked i Hornbæk og i Kvistgård. 

Tabel 3.5 Antal forhandlere af særlig pladskrævende varegrupper fordelt på typer 

samt bruttoareal 

 Antal Areal m2 

Bilforhandlere m. salgslokale 7 9.300 

Byggemarkeder/byggematerialer 6 17.800 

Planteskoler 4 3.600 

Andet 1 1.000 

Helsingør Kommune i alt                 18       31.700 
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Kundeorienterede servicefunktioner 

Sammen med butikkerne udgør de kundeorienterede servicefunktioner en 

bymidtes attraktion. Ligesom det gør sig gældende med butikker, er det væ-

sentligt, at der er et bredt og attraktivt udbud af kundeorienterede service-

funktioner.  

Servicefunktionerne er med til at gøre bybilledet mere varieret. Servicefunk-

tioner som pengeinstitutter og frisører m.v. har oftest en facade uden meget 

liv og kan derfor være problematiske for kundernes oplevelse af bymidten. 

De udfylder dog nogle af de hverdagsfunktioner, der er nødvendige for kun-

derne. Dermed er servicefunktionerne medvirkende til at tiltrække kunderne 

til en bymidte. 

Samlet for alle servicefunktioner er, at de udfylder et behov for en service og 

giver kunden en oplevelse. Både behov og oplevelser er vigtige for funktio-

nerne i en bymidte. Det er dog forskelligt i hvor høj grad en servicefunktion 

opfylder et behov og giver en oplevelse for forbrugerne.  

De typisk serviceorienterede funktioner er for eksempel bank, læge og rense-

ri, som i høj grad opfylder et behov, men ofte ikke er den store oplevelse. 

Omvendt er funktioner som biograf, teater og museum i høj grad oplevelses-

orienterede. 

Derfor har ICP registreret samtlige kundeorienterede servicefunktioner i ga-

deplan i den funktionelle bymidte i Helsingør Bykerne, Prøvestenscentret, 

Espergærde Centret og Hornbæk bymidte. Disse er vist i tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Kundeorienterede servicefunktioner 

 Helsingør 

Bykerne 

Prøve-

stens-

centret 

Esper-

gærde 

Centret 

Hornbæk 

bymidte 

Restauranter, caféer mv. 76 5 2 16 

Pengeinstitutter mv. 16 0 3 4 

Frisører mv. 54 1 5 7 

Museer, biografer mv. 9 0 1 4 

Anden service 23 1 1 1 

Kundeorienterede      

servicefunktioner i alt 
178 7 12 32 

Der er i alt 178 kundeorienterede servicefunktioner i stueplan i den funktio-

nelle bymidte i Helsingør Bykerne. 

Ca. 43 % af de kundeorienterede servicefunktioner i Helsingør Bykerne er 

restauranter eller andre spisesteder samt bodegaer m.v., 9 % er pengeinstitut-

ter, ejendomsmæglere mv., mens 30 % er frisører, skønhedspleje, solcenter 

mv.   

Der er ingen biograf i Helsingør Bykerne. Cinema Center Helsingør ligger 

godt 2 km fra bymidten på Rønnebær Allé. 

Der er en del andre oplevelsesfunktioner i Helsingør Bykerne. Der ligger 

kultur og musikhuset Toldkammeret, et bymuseum, Helsingør Teater og 

Helsingør Teaterhus. 

Herudover ligger en af de mest kendte turistattraktioner i Danmark Kronborg 

Slot ca. 700 meter fra den nordlige ende af gågaden på Stengade. Her ligger 

ligeledes Kulturværftet og M/S Museet for Søfart. 
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I Prøvestenscentret er der 7 kundeorienterede servicefunktioner, heraf er ho-

vedparten bespisning.  

I Espergærde Centret er der 12 kundeorienterede servicefunktioner i stue-

plan, heraf er der 2 spisesteder, 3 pengeinstitutter og 5 frisører og anden 

sundhed.  

Halvdelen af de kundeorienterede servicefunktioner i Hornbæk bymidte er 

bespisning. Her er 16 restauranter, caféer eller lignede. Herudover ligger her 

blandt andet et bibliotek, et turistkontor samt Lysets Museum. 

ICP har desuden foretaget en vurdering af attraktionen for hvert enkelt kun-

deorienterede servicefunktion på en skala fra 1-5, hvor 1 er en meget lav at-

traktion og 5 er en meget høj attraktion. Attraktionen er en vurdering af en 

kundes opfattelse af servicefunktionen.  

Tabel 3.7 Gennemsnitlige attraktioner for kundeorienterede servicefunktioner 

 Helsingør 

Bykerne 

Prøve-

stens-

centret 

Esper-    

gærde 

Centret 

Hornbæk 

bymidte 

Restauranter, caféer mv. 2,9 * * 3,0 

Pengeinstitutter mv. 3,6 - * 3,3 

Frisører mv. 2,9 * 2,5 2,4 

Museer, biografer mv. 3,8 - * 2,8 

Anden service 2,4 * * * 

Kundeorienterede      

servicefunktioner i alt 
2,9 1,6 2,5 2,8 

 

I Helsingør Bykerne er de gennemsnitlige attraktioner for servicefunktioner-

ne omkring middel. Der er dog stor forskel på gennemsnittet i de enkelte ty-

per af servicefunktioner i Helsingør Bykerne. Pengeinstitutter og oplevelser 

har gennemsnitligt en meget høj attraktion, mens spisesteder samt frisører og 

anden sundhed har en mere gennemsnitlig attraktion.  

I Prøvestenscentret og Espergærde Centret er de gennemsnitlige attraktioner 

for servicefunktionerne er generelt forholdsvis lave, mens de gennemsnitlige 

attraktioner for service er omkring middel for Hornbæk bymidte. 

 
Miss Coffee 



Detailhandelen i Helsingør Kommune 

67 

Der er dog stor forskel på attraktionerne for de enkelte servicefunktioner. 

For bespisning i Helsingør Bykerne, som er den vigtig del af udbuddet i en 

bymidte er der stor spredning på attraktionen. Der er ingen spisesteder i Hel-

singør Bykerne med en meget høj attraktion, jf. figur 3.20, mens 34 % af 

spisestederne har en lav eller meget lav attraktion. 

Figur 3.21 Attraktionen på spisesteder i Helsingør Bykerne 

 

 

Udespisning udgør en stadig større andel af danskernes forbrug. Bespis-

ningsmulighederne har en stigende betydning for et udbudspunkts attraktion 

og tiltrækningskraft. Specielt caféer og frokostrestauranter er med til at give 

kunder en anden indkøbsoplevelse samtidig med at de øger opholdstiden væ-

sentligt.  

Omvendt giver restauranter og natteliv som barer og diskoteker en bymidte 

en anden dimension og skaber liv i bymidten også udenfor detailhandelens 

almindelige åbningstider. Nedenstående tabel 3.8 viser de forskellige typer 

af spisesteder i Helsingør Bykerne. Der er 20 caféer og kaffebarer i Helsin-

gør Bykerne, mens der er 19 restauranter og 18 take away/grillbarer. 

Tabel 3.8 Bespisning i Helsingør Bykerne 

 Helsingør 

Bykerne 

Restauranter 19 

Caféer/Kaffebarer 20 

Is 3 

Grill/Take away 18 

Bodega, bar, diskotek 16 

Restauranter, cafeer mv. i alt  76 
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I nærværende afsnit vil udviklingen i detailhandelen i Helsingør Kommune 

fra 1998 til 2013 blive beskrevet.  

Resultaterne for detailhandelsanalysen 2013 vil blive sammenlignet med den 

tidligere detailhandelsanalyse for Helsingør Kommune foretaget i henholds-

vis 1998 og 2005 for at fastlægge udviklingen i detailhandelen.  

Opdelingen i postnumre som anvendt i 2005 er ligeledes anvendt i den sene-

ste og tidligere analyse for at kunne sammenligne udviklingen. 

Herudover er der nogle forskelle i opgørelsesmetoderne for brancher mellem 

de tre analyser, da for eksempel køkkener, møbler og byggemarkeder i plan-

loven har ændret kategori fra 2005 til 2013. Køkkener og møbelbutikker, der 

også sælger andet end møbler bliver i planloven i dag betragtet som ud-

valgsvarebutikker og ikke særligt pladskrævende butikker. 

 

Udviklingen i antal butikker 1998 – 2013 

Sammenlignet med 2005 er der i 2013 overordnet nogenlunde det samme an-

tal butikker i Helsingør Kommune. Antallet af dagligvarebutikker totalt for 

Helsingør Kommune er faldet med 27 butikker, men der er kommet 29 flere 

udvalgsvarebutikker, jf. tabel 3.1. 

Der er dog stor forskel på udviklingen i antal butikker i de enkelte områder 

af Helsingør Kommune. 

I Helsingør området er der i alt kommet 21 flere udvalgsvarebutikker i 2013 

end i 2005, mens der er forsvundet 21 dagligvarebutikker i samme periode. 

I Espergærde er antallet af dagligvare nogenlunde konstant i perioden 2005 

til 2013, mens der er kommet 2 yderlige udvalgsvarebutikker i området. 

I Hornbæk er mistet i alt 2 dagligvarebutikker. Derimod er der registeret 6 

flere udvalgsvarebutikker i 2013 end i 2005. I Hornbæk åbnede i november 

2012 en Rema 1000 discountbutik udenfor bymidten.  

I kommunen i øvrigt er antallet af udvalgsvarebutikker nogenlunde uændret 

fra 2005 til 2013, mens antallet af dagligvarebutikker er faldet med 3 butik-

ker. 

Figur 4.1 Antal dagligvarebutikker fordelt på områder 1998 til 2013 i Helsingør 

Kommune Index 100=2005 

 
*incl. Prøvestenscentret 
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Figur 4.2 Antal udvalgsvarebutikker fordelt på områder 1998 til 2013 i Helsingør 

Kommune Index 100=2005 

 
*incl. Prøvestenscentret 

 

Tabel 4.1 Antal butikker fordelt på brancher og områder i 2013 (2005) i Helsingør 

Kommune 

 

Dagligvarer 
Udvalgs 

varer i alt 

Detail- 

handel 

i alt 

Helsingør i alt  82 (103) 177 (156) 259 (259) 

Espergærde i alt  17 (18) 30 (28) 47 (46) 

Hornbæk i alt 14 (16) 26 (20) 40 (36) 

Ålsgårde/Hellebæk i alt 7 (7) 2 (0) 8 (7) 

Snekkersten i alt 3 (4) 3 (2) 6 (6) 

Tikøb i alt 4 (4) 0 (0) 4 (4) 

Kvistgård i alt 0 (2) 1 (3) 1 (5) 

Helsingør Kom. i alt 127 (164) 239 (214) 366 (378) 

Den generelle strukturudvikling i dansk detailhandel indebærer færre daglig-

varebutikker især i landsbyerne, mens udvalgsvarebutikkerne koncentreres i 

bymidterne i de større byer. Generelt er udviklingen, at mindre dagligvare-

butikker forsvinder på bekostning af discountbutikker, supermarkeder og va-

rehuse. I perioden 1969 til 2010 er antallet af dagligvarebutikker i hele 

Danmark faldet omkring 71 %, mens antallet af udvalgsvarebutikker er fal-

det med 16 %.  

I perioden 2006 til 2010 vurderes det samlede antal af både dagligvare- og 

udvalgsvarebutikker på landsplan at være faldet med ca. 7 %. 
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Udviklingen i bruttoareal 1998 – 2013 

Bruttoarealet til dagligvarer er faldet ca. 12 % i perioden 2005 til 2013 set 

for kommunen som helhed, mens det er faldet 33 % for udvalgsvarer. 

Der er dog stor forskel på udviklingen i bruttoarealet i de enkelte områder i 

kommunen.  

I Helsingør området er der mistet 20 % af bruttoareal til dagligvarer, svaren-

de til 8.900 m
2
. Omvendt er der kommet 12 % mere areal til udvalgsvarer 

svarende til 4.700 m
2
. 

I Espergærde området er der kommet 4.000 m
2
 mere bruttoareal til dagligva-

rer og 600 m
2
 mere bruttoareal til udvalgsvarer.  

Hornbæk har ligeledes oplevet en stigning i bruttoarealet til dagligvarer. Her 

er bruttoarealet til dagligvarer steget 30 % i perioden 2005 til 2013, mens 

bruttoarealet til udvalgsvarer er nogenlunde konstant. 

Kommunen i øvrigt er bruttoarealet til dagligvarer faldet med 23 % og brut-

toarealet til udvalgsvarer er faldet 25 %. 
 

Figur 4.3 Udviklingen i bruttoarealet for dagligvarer i Helsingør Kommune 

1998 til 2013 Index 100=2005 

 
*incl. Prøvestenscentret 
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Figur 4.4 Udviklingen i bruttoarealet for udvalgsvarer i Helsingør Kommune 

1998 til 2013 Index 100=2005 

 
*incl. Prøvestenscentret 

 

Tabel 4.2 Bruttoareal fordelt på brancher og områder i 2013 (2005) i Helsingør Kommune
 

 

 

Dagligvarer 
Udvalgs 

varer i alt 

Detail- 

handel 

i alt 

Helsingør i alt  34.700 (43.600) 43.500 (38.000) 78.200 (82.400) 

Espergærde i alt  6.200 (5.800) 5.800 (5.200) 12.000 (11.000) 

Hornbæk i alt 6.000 (4.600) 4.300 (4.000) 10.300 (8.600) 

Ålsgårde/Hellebæk i alt 1.500 (2.400) 200 (-) 1.700 (2.400) 

Snekkersten i alt 1.200 (1.300) 1.100 (500) 2.300 (1.800) 

Tikøb i alt 1.600 (1.600) - (-) 1.600 (1.600) 

Kvistgård i alt - (300) 500 (1.900) 500 (2.200) 

Helsingør Kom. i alt 51.200 (55.000) 55.400 (52.800) 106.600 (115.600) 
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Udviklingen i omsætningen 1997 – 2012 

Den samlede detailhandelsomsætning er steget 15 % i Helsingør Kommune 

siden 2005. Dagligvareomsætningen er steget med 16 % fra 1,7 mia. kr. i 2005 

til knap 2,0 mia. kr. i 2013. 

Udvalgsvareomsætningen er steget med 13 % i perioden 2005 til 2012 i Hel-

singør Kommune fra 1,2 mia. kr. i 2005 til 1,4 mia. kr. i 2012. 

Den generelle dagligvareomsætning i Danmark er steget med 16 % i perioden 

2005 til 2012, mens udvalgsvareomsætningen i Danmark er steget med 17 %. 

Figur4.5 Udviklingen i omsætning 1997 til 2012 Index 100=2005 i løbende priser 
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Udviklingen i arealbelastningen 1997 – 2012 

Den gennemsnitlige arealbelastning, det vil sige forholdet mellem den sam-

lede omsætning og det samlede bruttoareal, giver en indikation af hvor hårdt 

belastet de enkelte arealer er. 

Arealbelastningen for bruttoareal fordelt på dagligvarer og udvalgsvarer for 

hele Helsingør Kommune vises i figur 4.6 og 4.7. 

Heraf ses at den gennemsnitlige arealbelastning for dagligvarer for hele Hel-

singør Kommune er steget i perioden 1997 til 2012 fra en belastning på 

32.000 kr. pr. m
2
 bruttoareal i 1997 til 39.000 kr. pr. m

2
 bruttoareal i 2012.  

Figur4.6 Arealbelastningen for dagligvarer (omsætning/bruttoareal) i Helsingør 

Kommune i alt 

 

 

Den gennemsnitlige arealbelastning for udvalgsvarer for hele Helsingør 

Kommune er steget i perioden 1997 til 2012 fra en belastning på 18.000 kr. 

pr. m
2
 bruttoareal i 1997 til 25.000 kr. pr. m

2
 bruttoareal i 2012. I perioden 

2005 til 2012 har den gennemsnitlige arealbelastning for udvalgsvarer været 

nogenlunde stabil. 
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Det vurderes, at de gennemsnitlige arealbelastninger på udvalgsvarer i Hel-

singør Kommune er på et relativt normalt niveau sammenlignet med andre 

kommuner. De gennemsnitlige arealbelastninger på dagligvarer er dog på et 

relativt højt niveau i Helsingør Kommune. 

 

Figur4.7 Arealbelastningen for udvalgsvarer (omsætning/bruttoareal) i Helsingør 

Kommune i alt 
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Prøvestenscentret 

 

Befolknings- og forbrugsforhold  
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Til brug for vurderinger af udviklingsmulighederne for detailhandelen i Hel-

singør Kommune belyses størrelsen af det nuværende og fremtidige forbrug 

af detailhandelsvarer i kommunen. Der er lavet to scenarier for det fremtidi-

ge forbrug, henholdsvis realistisk og optimistisk.  

Forbruget er opgjort for 9 områder, som er illustreret i figur 5.1. 

Forbruget er beregnet for dagligvarer og udvalgsvarer, hvor sidstnævnte in-

deholder branchegrupperne beklædning, boligudstyr og øvrige udvalgsvarer. 

Figur 5.1 Områder i Helsingør Kommune.  

 
1. Helsingør centrum, 2: Helsingør nord 3. Helsingør syd 

4. Espergærde 5. Hellebæk - Ålsgårde 6. Hornbæk - Saunte 

7. Tikøb 8. Nygård 9. Kvistgård 

 

 

Datagrundlag og horisontår 

Der er ved beregningen af forbruget anvendt ICP’s bearbejdning af Dan-

marks Statistiks forbrugsundersøgelser samt oplysninger om bl.a. indkomst-, 

bolig- og befolkningsforhold, ligeledes fra Danmarks Statistik.  

Beregningerne og opgørelserne knytter sig til 2012 samt horisontåret 2017.  

Herudover er den seneste befolkningsprognose for Helsingør Kommune an-

vendt. 
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Befolknings- og indkomstforhold 

Figur 5.2 viser den ventede udvikling i befolkningstallet i Helsingør Kom-

mune.  

Der bor i alt 61.600 personer i Helsingør Kommune. Heraf bor 35.100 per-

soner i Helsingør området som består af Helsingør centrum, Helsingør nord 

og Helsingør syd (inkl. Snekkersten), 11.600 i Espergærde, 5.700 i Hellebæk 

- Ålsgårde, 5.000 i Hornbæk - Saunte området, 1.700 i Tikøb, 1.300 i Ny-

gård og 1.100 i Kvistgård. 

Samlet set forventes befolkningstallet i Helsingør Kommune at stige med 3 

% i perioden 2012 til 2017. Således forventes der i 2018 at være 63.350 per-

soner i Helsingør Kommune. 

I Helsingør området forventes befolkningstallet at være uændret i perioden 

2012 til 2017. Der er dog forskel på Helsingør centrum, Helsingør nord og 

Helsingør syd; i centrum er befolkningstilvæksten 4 %, i nord er befolk-

ningstallet uændret og i syd forventes et fald på 1 %. 

Det er primært i Espergærde og i Kvistgård, at man forventer en befolk-

ningsvækst på henholdsvis 12 % og 10 %.  

I Hellebæk – Ålsgårde forventes befolkningstallet at falde med 2 %. 

 

Figur 5.2 Udviklingen i befolkningstallet i Helsingør Kommune (antal personer) 
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Niveauer for husstandsindkomst 

Forbruget i den enkelte husstand afhænger bl.a. af husstandens indkomstni-

veau samt antallet af personer pr. husstand. 

Den gennemsnitlige husstandsstandsstørrelse i Helsingør Kommune er 2,30 

personer, hvilket er over landsgennemsnittet på 2,15. 

Den gennemsnitlige husstandsindkomst fordelt på postnumre ligger ligeledes 

over landsgennemsnittet, med 525.000 kr. i Helsingør Kommune, hvor 

landsgennemsnittet er ca. 460.000 kr. 

Der er dog stor forskel på den gennemsnitlige husstandsindkomst i de for-

skellige områder i Helsingør Kommune, som det ses i figur 5.3. 

 

Figur 5.3 Gennemsnitlige husstandsindkomst i Helsingør Kommune fordelt på områder 

 

 

 

Forbrugsforhold 

På baggrund af ovenstående oplysninger om befolknings- og indkomstfor-

holdene samt ICP’s specialtabeller fra Danmarks Statistiks forbrugsundersø-

gelser er forbruget af detailhandelsvarer beregnet for 2012 og 2017. 

Dagligvareforbruget hos borgerne i Helsingør Kommune ses i figur 5.4. 
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Figur 5.4 Udviklingen i dagligvareforbrug 2012 til 2017 (i mio. kr.) 

 
 

I Helsingør Kommune var dagligvareforbruget i 2012 ca. 1,6 mia. kr., hvil-

ket forventes at stige med ca. 4 % til knap 1,68 mia. i 2017. Den optimistiske 

beregning af forbruget i 2017, giver et dagligvareforbrug på 1,74 mia. kr. 

I Helsingør området var dagligvareforbruget 886 mio. kr. i 2012, hvilket for-

ventes at stige 2 % til 900 mio. kr. i 2017 og optimistisk en stigning på 5 % 

svarende et forventet dagligvareforbrug på 934 mio. kr. I Helsingør centrum 

stiger dagligvareforbruget med 6 % i perioden 2012 til 2017, og optimistisk 

8 %. 

I Espergærde, hvor den største befolkningsstigning forventes, er forbruget 

beregnet til at stige med 13 %, hvilket svarer til en stigning på 43 mio. kr. 

Optimistisk vil forbruget være 377 mio. kr. i 2017, hvilket svarer til en stig-

ning på 17 %. 

 

Helsingør Kommunes dagligvareforbrug i alt 

2012 

2017 realistisk 

2017 optimistisk 

1.608 mio. kr. 

1.676 mio. kr. 

1.739 mio. kr. 

 

 

 

 



Befolknings- og forbrugsforhold 

82 

Figur 5.5 Udviklingen i udvalgsvarebrug 2012 til 2017 (i mio. kr.) 

 
 

I Helsingør Kommune var udvalgsvareforbruget i 2012 1.306 mio. kr., hvil-

ket ventes at stige til godt 1.433 mio. kr. i 2017, svarende til en stigning på 

10 %. I scenariet med det optimistiske forbrug, vil udvalgsvareforbruget væ-

re 1.541 mio. kr. i 2017, svarende til en stigning på 18 %. 

I Helsingør området forventes udvalgsvareforbruget at stige ca. 8 % i perio-

den 2012 til 2017 fra 706 mio. kr. til knap 755 mio. kr. Med et optimistisk 

forbrug, vil der være en stigning på 15 % i Helsingør området, og således et 

forbrug af udvalgsvarer på 812 mio. kr. 

Udvalgsvareforbruget var 270 mio. kr. i Espergærde området i 2012, hvilket 

forventes at stige med 20 % i 2017 til 321 mio. kr. eller optimistisk en stig-

ning på 28 % i 2017 til 345 mio. kr. 

I Hornbæk-Saunte områderne forventes udvalgsvareforbruget at stige med 

10 mio. kr. Optimistisk vil denne stigning være 19 mio. kr., svarende til en 

stigning på 18 %. 

 

Helsingør Kommunes udvalgsvareforbrug i alt 

2012 

2017 realistisk 

2017 optimistisk 

1.306 mio. kr. 

1.404 mio. kr. 

1.541 mio. kr. 
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Nedenstående figur 5.6, 5.7 og 5.8 viser forbruget af henholdsvis beklæd-

ning, boligudstyr og øvrige udvalgsvarer. 

 
Figur 5.6 Udviklingen i forbruget af beklædning 2012 til 2017 (i mio. kr.) 

 
 

 

Det samlede forbrug af beklædning var 328 mio. kr. i Helsingør Kommune i 

2012. Dette forventes at stige 9 % til 358 mio. kr. i 2017. 

I Helsingør området var beklædningsforbruget 181 mio. kr. i 2012, hvilket 

forventes at stige til 193 mio. kr. svarende til en stigning på 6 %. 

I Espergærde var beklædningsforbruget på 66 mio. kr. i 2012, hvilket for-

ventes at stige 18 % til 78 mio. kr. i 2017. 

Beklædningsforbruget i Hornbæk – Saunte forventes at stige med 9 %, hvil-

ket svarer til 2 mio. kr., mens der i områderne Nygård, Kvistgård og Helle-

bæk - Ålsgårde forventes at være en stigning svarende til 1 mio. kr. i perio-

den 2012 til 2017. 

 

Helsingør Kommunes forbrug af beklædning i alt 

2012 

2017 realistisk 

2017 optimistisk 

328 mio. kr. 

355 mio. kr. 

373 mio. kr. 
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Figur 5.7 Udviklingen i forbruget af boligudstyr 2012 til 2017 (i mio. kr.) 

 
 

  

Det samlede forbrug af boligudstyr var 698 mio. kr. i Helsingør Kommune i 

2012, hvilket forventes at stige med 13 % til knap 775 mio. kr. i 2017 eller 

optimistisk 834 mio. kr. 

I Helsingør området stiger det samlede boligudstyrsforbrug med 10 %, hvil-

ket svarer til en stigning på 35 mio. kr. Optimistisk vil forbruget stige med 

16 %, en stigning på 60 mio. kr. 

I Espergærde forventes forbruget af boligudstyr at stige med 20 % fra 150 

mio. kr. i 2012 til 180 mio. kr. i 2017. Med et optimistisk forbrug, vil stig-

ningen være 29 %, hvilket svarer til et forbrug på 194 mio. kr. i 2017. 
 

Helsingør Kommunes forbrug af boligudstyr i alt 

2012 

2017 realistisk 

2017 optimistisk 

698 mio. kr. 

775 mio. kr. 

834 mio. kr. 
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Figur 5.8 Udviklingen i forbruget af øvrige udvalgsvarer 2012 til 2017 (i mio. kr.) 

 

Forbruget af øvrige udvalgsvarer i Helsingør Kommune var 280 mio. kr. i 

2012, hvilket forventes at stige til 303 mio. kr. i 2017 svarende til en stigning 

på 8 %. Optimistisk vil forbruget stige med 19 %, så forbruget på øvrige ud-

valgsvarer vil være 334 mio. kr. i 2017. 

I Helsingør området stiger forbruget af øvrige udvalgsvarer med 6 %, hvilket 

svarer til en stigning fra 159 mio. kr. i 2012 til 168 mio. kr. eller optimistisk 

185 mio. kr. i 2017. 

I Espergærde forventes en stigning i forbruget af øvrige udvalgsvarer på 18 

% fra 2012 til 2017, hvilket svarer til en stigning på 10 mio. kr. til 64 mio. 

kr. Et mere optimistisk forbrug vil indebære en stigning på 29 %, hvilket 

svarer til en stigning på 16 mio. kr. 

 

Helsingør Kommunes forbrug af øvrige udvalgsvarer i alt 

2012 

2017 realistisk 

2017 optimistisk 

159 mio. kr. 

168 mio. kr. 

185 mio. kr. 
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Figur 5.9 Udviklingen i det samlede detailhandelsforbrug 2012 til 2017 (i mio. kr.) 

 
 

Det samlede detailhandelsforbrug i Helsingør Kommune var 2,91 mia. kr. i 

2012. Det forventes at stige ca. 7 % i perioden 2012 til 2017 til 3,10 mia. kr. 

i 2017. Optimistisk vil stigningen være 10 %, således at det samlede forbrug 

i kommunen er 3,28 mia. kr. 

I Helsingør området var det samlede detailhandelsforbrug 1,6 mia. kr. i 

2012, hvilket forventes at stige 4 % til knap 1,65 mia. kr. i 2017. Et mere op-

timistisk forbrug indebærer en stigning på 10 %, svarende til et forbrug på 

1,75 mia. kr. 

I Espergærde var det samlede detailhandelsforbrug 592 mio. kr. i 2012. Det 

forventes at stige 16 % til 685 mio. kr. i 2017 eller optimistisk en stigning på 

22 % til 723 mio. kr.  

I Hornbæk - Saunte forventes detailhandelsforbruget at stige 6 % i perioden 

2012 til 2017 fra 248 mio. kr. til 266 mio. kr. Med et optimistisk forbrug vil 

stigningen være 12 %, hvilket svarer til en stigning på 31 mio. kr. 

Detailhandelsforbruget i Kvistgård var 51 mio. kr. i 2012, hvilket forventes 

at stige 15 % til 59 mio. kr. i 2017 eller optimistisk til et forbrug på 62 mio. 

kr. svarende til en stigning på 21 %. 

 

Helsingør Kommunes samlede detailhandelsforbrug i alt 

2012 

2017 realistisk 

2017 optimistisk 

2.914 mio. kr. 

3.080 mio. kr. 

3.280 mio. kr. 
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Ved at sætte den realiserede omsætning i butikkerne i Helsingør Kommune i 

forhold til forbruget i kommunen fås et udtryk for dækningsgraden eller hvor 

stor en del af det potentielle forbrug i kommunen, der svarer til omsætningen 

i kommunens butikker i 2012.  

Dækningsgraden afspejler således ikke, hvorledes omsætningen er sammen-

sat af køb fra lokale forbrugere og forbrugere bosat i andre områder, men er 

alene udtryk for, om der er overskud eller underskud på handelsbalancen.  

I det følgende er forholdet mellem omsætningen og forbruget af henholdsvis 

daglig- og udvalgsvarer beregnet for Helsingør Kommune. 

Handelsbalance 

I Helsingør Kommune var handelsbalancen for dagligvarer på 123 % i 2012, 

mens handelsbalancen for udvalgsvarer var 105 %. 

Dagligvareomsætningen i Helsingør Kommune er således 23 % højere end 

det samlede dagligvareforbrug i kommunen. Hermed er der en del forbruge-

re, som er bosat udenfor Helsingør Kommune, der handler dagligvarer i bu-

tikkerne i Helsingør Kommune.  

Dagligvarer bliver normalt købt så tæt på bopælen som muligt. Den relativt 

høje handelsbalance på dagligvarer skyldes både en øget dagligvareomsæt-

ning fra de mange sommerhuse især i Hornbæk området samt svenskehande-

len med især drikkevarer.  

Udvalgsvareomsætningen i Helsingør Kommune er 5 % højere end udvalgs-

vareforbruget i kommunen. Det vil sige at forbrugere, som er bosat udenfor 

Helsingør Kommune, i mindre grad handler udvalgsvarer i kommunen end 

dagligvarer. 

Helsingør Bykerne tiltrækker i nogen grad kunder fra oplandet, men om-

vendt søger en del borgere fra Helsingør de større udvalgsvareudbud udenfor 

Helsingør Kommune. Især inden for boligudstyr er der branchegrupper som 

for eksempel møbler og elektronik, hvor udbuddet er større udenfor kommu-

nen. 

Omvendt medvirker de mange turister til kulturattraktionerne, sommerhus-

gæsterne og de svenske endagsturister til en øget omsætning af både daglig-

varer og udvalgsvarer i hele kommunen.  

Figur 6.1 Omsætning/forbrug i Helsingør Kommune i 1997, 2005 og 2012 i % 

 

 



Handelsbalance 

89 

Tabel 6.1 Omsætning/forbrug i Helsingør Kommune i 1997, 2005 og 2012 i % 

 Daglig-

varer 

Ud-

valgs-

varer i 

alt 

Beklæd-

ning 

Boligud-

styr 

Øvrige 

udvalgs-

varer 

Detail-

handel i 

alt 

2012 123 105 126 96 105 115 

2005 127 100 110 90 107 114 

1997 135 115 130 103 115 126 

 

Trods en stigende konkurrence fra især Hillerød, Lyngby og København og 

en svingende svenskehandel har Helsingør Kommune næsten fastholdt han-

delsbalancen i perioden 2005 til 2012 for dagligvarer, mens Helsingør svagt 

har øget betydningen på udvalgsvarer. 

Handelsbalancen er således ikke i væsentlig grad faldet, som det skete i peri-

oden 1997 til 2005. 
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Opland 

Det er ICP’s vurdering på baggrund af de foreliggende beregninger samt er-

faringer med indkøbsmønstret i regionen i øvrigt, at Helsingør Kommune 

primært tiltrækker forbrugere fra Helsingør Kommune. Herudover har kom-

munen oplandseffekt for forbrugerne i Humlebæk og i Hornbæk tiltrækkes 

ligeledes kunder fra de store sommerhusområder i Dronningmølle. 

Figur 6.2 viser det primære og sekundære opland til Helsingør Kommune. 

Det sekundære opland til Helsingør udgøres af områderne omkring Gilleleje 

samt i mindre grad forbrugerne i det nordlige Fredensborg og det nordlige 

Nivå. 

Herudover tiltrækkes en del svenskere til de billigere priser på visse daglig-

varer i Helsingør. Oplandet i Sverige vurderes primært at være Helsingborg 

området, men der tiltrækkes ligeledes svenskere fra hele Sydsverige. 

Figur 6.2 Skitseret opland til Helsingør Kommune 

 

PPrriimmæærrtt  ooppllaanndd  

SSeekkuunnddæærrtt  ooppllaanndd  
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Magasin Kgs. Lyngby 

 

 

Den nuværende og fremtidige 

konkurrencesituation 
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I disse år ser man især en intensivering af konkurrencen mellem regionens 

store udbudspunkter. Det må forventes, at forbrugernes mobilitet fortsat vil 

være stigende, således at de er villige til at køre længere for det rigtige udbud 

og de bedste oplevelser.  

De væsentligste udbudspunkter i forhold til Helsingør er Hillerød, Kgs. 

Lyngby og Københavns City i Danmark og Helsingborg og shoppingcentret 

Väla Centrum knap 7 km nordøst for Helsingborg på den svenske side af 

Øresund. 

 

Kgs. Lyngby 

Kgs. Lyngby med Lyngby Storcenter, Lyngby Hovedgade og Magasin er det 

væsentligste indkøbssted for forbrugerne i den sydlige del af Nordsjælland, 

men centret har kunder fra hele Hovedstadsregionen. 

Kgs. Lyngby ligger omkring 35 km fra Helsingør. 

Kgs. Lyngby har et meget attraktivt udbud med mange gode udvalgsvarebu-

tikker og servicefunktioner. Her er 265 butikker i bymidten, heraf er de 222 

(84 %) udvalgsvarebutikker. Der er en klar overvægt af beklædningsbutik-

ker, da 38 % af samtlige butikker i bymidten er beklædningsbutikker.  

Herudover har Kgs. Lyngby et kulturhus med et biografkompleks med 11 

sale samt 3 musik/teatersale, som giver mulighed for andre oplevelser. 

Den samlede detailhandelsomsætning i Kgs. Lyngby i 2009 var ca. 4 mia. 

kr., heraf udgjorde udvalgsvareomsætningen 3 mia. kr. 

I Kgs. Lyngby etableres der et højtprofileret supermarked og en række caféer 

og evt. fødevarespecialbutikker på 3.500 m
2
umiddelbart nord for Lyngby 

Storcenter. Desuden er der planer om at forbinde Lyngby Storcenter med 

Lyngby Hovedgade ved hjælp af en udvidelse af Lyngby Storcenter på om-

kring 10.000 m
2
. Tidsplanen er ukendt og projektet er i startfasen, men hvis 

dette realiseres, vil Kgs. Lyngby blive styrket yderligere. 

 

 
Lyngby Storcenter 
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Hillerød 

Hillerød bymidte er det væsentligste udbudspunkt for forbrugerne i den cen-

trale og vestlige del af Nordsjælland.  

Der er i alt ca. 180 butikker i Hillerød bymidte. Heraf ligger der ca. 50 bu-

tikker i Slotsarkaderne, der inden for de seneste år er blevet udvidet og styr-

ket med Nordsjællands eneste Bilka. 

I den vestlige del af byen er der inden for de seneste år åbnet en lang række 

særligt arealkrævende butikker og store udvalgsvarebutikker. Her er blandt 

andet en lang række bilforhandlere samt Nordsjællands eneste Bauhaus og 

Plantorama på henholdsvis 15.000 m
2
 og 8.000 m

2
. 

Der er planer om at udvide bymidten med op mod 40.000 m
2
 store udvalgs-

varebutikker. Den endelige tidsplan og udformning er endnu uvis. 

 

 
Slotsgade i Hillerød ved Slotsarkaderne 

 

 

Hørsholm 

Hørsholm bymidte er det primære indkøbssted for forbrugerne i Hørsholm 

Kommune.  

Bymidten består af shoppingcentret Hørsholm Midtpunkt samt gågaden 

Hørsholm Hovedgade. 

Der er omkring 85 butikker i Hørsholm bymidte, heraf er knap 60 % placeret 

i Hørsholm Midtpunkt. 

Der har længe været planer om at udvide Hørsholm Midtpunkt med omkring 

6.000 m
2
, men lige nu er disse planer ikke aktuelle. 

Hørsholm Kommune ønsker en generel styrkelse af især den sydlige del af 

Hovedgaden. Derfor er der udbudt to byggemuligheder på i alt op til knap 

4.000 m
2
 detailhandel i især den sydlige del af Hovedgaden. 

Udbuddet giver mulighed for at etablere bl.a. en dagligvarebutik på op til 

3.500 m
2
. 
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Hørsholm Hovedgade 

 

Københavns City  

Københavns City fungerer med sine ca. 760 butikker som det overordnede 

centrum i Hovedstadsområdet og Øresundsregionen. En meget stor del af bu-

tikkerne har en høj attraktion, ligesom en række af butikkerne ikke findes an-

dre steder i Danmark. 

Der ligger i dag 2 stormagasiner i Københavns City. Magasin ved Kongens 

Nytorv er det største med et salgsareal på godt 30.000 m
2
. Det andet storma-

gasin, Illum, har gennemgået en større renovering. 

Illum er profileret som et city shoppingcenter med et stort udbud inden for 

især beklædning, parfume og andre livsstilsprodukter. 

Området mellem Magasin og Illum er yderligere blevet styrket med Galleri 

K og etableringen af Berlingske Karéen. 

 

 
Østergade 
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Väla Centrum 

Väla Centrum ligger i et storbutiksområde ca. 7 km fra Helsingborg bymidte.  

I selve shoppingcentret ligger der ca. 180 butikker, heraf 90 beklædningsbu-

tikker. Rundt om centret ligger der ca. 5.500 p-pladser. Centret oplyser, at 

det hvert år har ca. 8 mio. besøgende og at det i 2012 havde en omsætning på 

ca. 2,5 mia. DKK. 

 

  
Väla Centrum 

 

Der ligger ingen større dagligvarebutik i centret, men i umiddelbar nærhed 

ligger blandt mange andre et COOP Extra hypermarked. Desuden ligger hy-

permarkedet City Gross i en afstand af 2-3 km fra Väla Centrum.  

I Väla Centrum ligger én af Sveriges tre Apple Stores, der åbnede i novem-

ber 2013. 

Der arbejdes på en udvidelse af centret på 15.000 m
2
, der skal være færdig i 

2015.  

 

 

Helsingborg bymidte 

I Helsingborg bymidte er der godt 300 butikker, heraf er mere end 200 ud-

valgsvarebutikker. 

Bymidten er de seneste år blevet præget af den meget markante udvikling, 

der har været i den eksterne handel i byens periferi, især i og omkring shop-

pingcentret Väla Centrum. 
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ICP Shopping Index 

Stengade 
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For at kunne sammenligne detailhandelskoncentrationer, det være sig bymid-

ter eller butikscentre, har ICP udviklet et benchmarking-værktøj benævnt 

ICP Shopping-Index. 

Ved hjælp af dette værktøj kan man direkte sammenligne de enkelte udbuds-

punkter. 

Shoppingindexet tager højde for en lang række forhold, som er af betydning 

for et udbudspunkts evne til at tiltrække og fastholde forbrugerne.  

De forskellige faktorer er vægtet i forhold til deres relevans for forbrugerne 

og består dels af en række målbare faktorer, dels af en række mere subjekti-

ve vurderinger foretaget af ICP. 

Shoppingindexet består af 4 kategorier: Detailhandel, service, miljø og par-

kering. Hver af de enkelte kategorier får en score af både målbare faktorer 

som f.eks. antal butikker, åbningstider, antal parkeringspladser og gågade 

samt subjektive vurderinger som bymiljø. Tilsammen udgør det den totale 

bedømmelse. Den totale score er et tal, som viser, hvor stærkt udbudspunktet 

er.  

Nedenfor er vist nogle eksempler på de forhold, der bl.a. indgår i ICP Shop-

ping Index. 

Detailhandel Tilgængelighed og parkering 

 

 antal butikker 

 butikstyper & størrelser 

 kædestruktur 

 attraktion 

 åbningstid 

 

 kapacitet 

 skiltning 

 lokalisering 

 betaling 

 tilgængelighed 

Service Miljø 

 

 restauranter og caféer 

 underholdning  

 kulturelle tilbud 

 serviceydelser 

 

 gadeudstyr 

 beplantning 

 gågade 

 torvedannelser 

 

For at give et indtryk af hvorledes Helsingør Bykerne klarer sig i konkurren-

cen med de andre væsentlige udbudspunkter i markedsområdet, er der fore-

taget en sammenligning med Hillerød, Lyngby og Hørsholm. I alle tilfælde 

er det de funktionelle bymidter, der er medtaget, det vil sige, de områder 

hvor detailhandelen er absolut mest koncentreret. 

I figur 8.1. vises de 4 udbudspunkters indbyrdes styrker inden for de 4 områ-

der; detailhandel, service, miljø og parkering og den totale ICP Shopping In-

dex Score.  

Som det fremgår, har Helsingør Bykerne en samlet score på 524 point. 

Lyngby bymidte opnår det højeste Shopping Index med en samlet score på 

729 point. Hillerød bymidte opnår en samlet score, der ligger tæt på niveau 

med Helsingør med samlet 540 point. Hørsholm Shopping Index ligger no-

get lavere end de øvrige udbudspunkter med en samlet score på 246 point. 
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Figur 8.1 ICP Shopping Index 

 
 

Detailhandel 

I forhold til både Lyngby og Hillerød ligger Helsingør Bykernes detailhan-

dels-score noget lavere. Især Lyngby opnår den højeste detailhandels score, 

dette skyldes dels en større koncentration af butikker i bymidten, heraf man-

ge kædeorienterede butikker og mange store butikker.  

Hillerød bymidtes høje detailhandels score skyldes forskellige faktorer, her-

iblandt at butikkerne har en høj gennemsnitlig attraktion og en høj andel af 

dametøjsbutikker. Mange af butikkerne er kædeorienterede, primært kapital-

kæder. Derudover har butikkerne i Hillerød bymidte bedre åbningstider end i 

Helsingør Bykerne. 

Til trods for Hørsholm bymidtes lange åbningstider ligger detailhandels-

scoren lavest, hvilket primært skyldes et relativt lavt antal butikker 

Servicefunktioner 

Betragtes de enkelte dele af shoppingindexet, klarer Helsingør Bykerne sig 

bedst indenfor service-scoren i forhold til de andre udbudspunkter. Dette 

skyldes både et højt antal spisesteder i bymidten, men også et højt antal af 

øvrige servicefunktioner.  

I Helsingør Bykerne er der flere spisesteder end i de øvrige udbudspunkter. 

Den gennemsnitlige attraktion af spisestederne er vurderet til at ligge lige 

omkring middel og ser man på variationen af attraktionen, er der 34 %, der 

er vurderet til at ligge på en lav eller meget lav attraktion. Derudover udgør 

grillbarer og lign. 24 % af spisestederne og bodegaer samt barer el. lign. 21 

% af udbuddet. 

Helsingør skiller sig ud ved ikke at have en biograf direkte tilknyttet, til for-

skel fra Lyngby og Hillerød. Til gengæld har Helsingør Bykerne et stort an-

tal af servicefunktioner i forhold til de andre udbudspunkter. 
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Tabel 8.2 ICP Shopping Index i procent af den samlede score 

 

Tilgængelighed og parkering  

På tilgængelighed og parkering scorer Lyngby højest. Andelen af parke-

ringspladser i forhold til antallet af butikker er væsentligt højere i Lyngby. 

Lyngby har ca. 66 parkeringspladser pr. butik. Derudover er tilgængelighe-

den i forhold til offentlig transport til bymidten god med både bus og tog. 

Helsingør har den næst højeste i denne kategori. Helsingør har gratis parke-

ring og gode offentlige transportmuligheder til bymidten (bus og tog). Til 

gengæld er andelen af parkeringspladser i forhold til butikker temmelig lav i 

forhold til de andre udbudspunkter. Helsingør Bykerne har ca. 23 parke-

ringspladser per butik. Derudover er der en stor andel af parkeringspladser-

ne, som kun er 1-times parkering. 

Hillerøds score ligger lidt under Helsingør i denne kategori, delvist fordi der 

er betalingsparkering. Hillerød derimod har en høj andel af parkeringsplad-

ser i forhold til antallet af butikker, svarende til 46 parkeringspladser pr. bu-

tik. 

Tilgængeligheden er Hørsholm bymidtes svaghed, da der er begrænset til-

gang med offentlig transport. Andelen af parkeringspladser i forhold til an-

tallet af butikker ligger på niveau med Hillerød (45 parkeringspladser pr. bu-

tik). 
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Miljø 

Miljø-scoren udgør 17 % af Helsingørs samlede score. Helsingør scorer højt 

med gamle velholdte byhuse, turistappeal m.v. Det er en by med et hyggeligt 

miljø, dog uden blomsterudsmykninger og kunst. Herudover kun få bænke i 

gågade miljøet. 

Hillerød scorer også på turistappeal, bl.a. med Frederiksborg Slot. Derudover 

har byen et hyggeligt miljø med slotssøen, blomsterdekorationer og små tor-

vepladser med bænke. Ligesom for Helsingør udgør miljø-scoren 17 % af 

byens samlede score. 

Lyngbys miljø-score udgør en mindre andel af den samlede score end i Hel-

singør og Hillerød. I Lyngby udgør miljø-scoren 16 % af den samlede score. 

Hørsholm bymidte scorer med sine ensartede gadeforløb, overdækkede miljø 

og gode renligholdelse. Miljø-scoren udgør 15 % af den samlede score, men 

selve scoren ligger væsentligt lavere end for de resterende bymidter. 

Generelt er bymiljø vigtigt i en bymidte, men det rette udbud og udvalg af 

butikker er ligeledes essentielt for at kunne tiltrække og fastholde kunderne 

til bymidten.  
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Til brug for vurderinger af omfanget og betydningen af den aktuelle sven-

skehandel i Helsingør, har ICP gennemført en interviewundersøgelse ved 

færgeoverfarterne, hvor rejsende (som ikke er i bil) fra Helsingør på stikprø-

vebasis er blevet interviewet om deres netop afsluttede besøg i Helsingør.  

Der er i alt blevet gennemført 519 interviews fordelt på både hverdage og 

weekend. 

Nedenstående er en gennemgang af resultaterne fra interviewundersøgelsen. 

Undersøgelsen viser, at 22 % af  respondenterne besøger Helsingør primært, 

fordi de pendler dvs. på grund af arbejde eller uddannelse. 

40 % af respondenterne har svaret, at den primære grund til at de besøger 

Helsingør, er henholdvis for at købe alkohol eller shoppe. 

Derudover er der 12 %, der har svaret, at de har valgt Helsingør som et 

udflugtsmål eller for fornøjelsens skyld. 

7 % af respondenterne har primært besøgt Helsingør for de kulturelle tilbud, 

som byen byder på. 

Endvidere har 4 % svaret, at de primært besøger Helsingør for at gå på café 

eller restaurant. 

 

Figur 9.1 Hvad er den primære grund til, at du besøger Helsingør i dag? 

 

 

Respondenterne er ligeledes blevet spurgt til deres sekundære grund til deres 

besøg i Helsingør i dag. Der er mange respondenter, som ikke har sekundære 

årsager til deres besøg i Helsingør (64 %). De respondenter, der har svaret, at 

der er en sekundær årsag med deres besøg, nævner oftest shopping (6 %), 

café og restaurantbesøg (6 %) og de danske priser. 

Respondenter, der primært kommer til Helsingør for at shoppe, nævner 

oftest de danske priser som den sekundære grund til at besøge Helsingør ( 8 

%). Derudover svarer shopperne, at deres sekundære grund til at besøge 

Helsingør er bykernens caféer og restauranter. 
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21 % af respondenterne har svaret, at de handler i Helsingør mindst én gang 

om ugen. Derudover har 44 % svaret, at de handler i Helsingør mindst én 

gang om måneden. 27 % har svaret, at de handler i Helsingør 1 gang om året 

eller sjældnere. 

 

Figur 9.3 Hvor ofte handler du i Helsingør? 

 

Med en gennemsnitlig score på 7,9, virker respondenterne tilfredse med 

udvalget af butikker i Helsingør. Der er kun 7 % af respondenterne, som har 

vurderet bykernen til at have et udvalg af butikker på middel eller under 

middel. 

23 % af respondenterne har givet udvalget af butikker i bykernen en topscore 

på 10. 

 

Figur 9.4 Kan du få, hvad du skal bruge i Helsingør på en skala fra 1-10? 

 
Gennemsnitlig score 7,9 
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Respondenter der har bedømt udvalget af butikker i Helsingør bykerne til at 

være under middel er endvidere blevet spurgt om, til hvilke butikker der 

mangler. Hovedparten har svaret et konditori, derudover er flere dame- og 

herrebutikker nævnt. 

Servicen i Helsingørs butikker er vurderet til at have en gennemsnitlig score 

på 8,1, hvilket er i den høje ende. Kun 7 % har vurderet servicen til at være 

middel eller derunder. 24 % har vurderet servicen til at være helt i top med 

en score på 10. 

Figur 9.5 Hvordan oplever du servicen i Helsingørs butikker på en skala fra 1-10? 

 
Gennemsnitlig score 8,1 
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Respondenterne er blevet spurgt, om åbningstiderne i Helsingør bykerne er 

passende. Respondenterne vurderer åbningstiderne til en gennemsnitscore på 

7,4. Der er en større spredning i scoren i forhold til vurderingen af udvalget 

og servicen. Således har 15 % af respondenterne vurderet åbningstiderne til 

at være middel eller derunder. 15 % af respondenerne har vurderet 

åbningstiderne til at være helt optimale og givet åbningstiderne en score på 

10. 

 
Figur 9.6 Hvor passende er åbningstiderne i Helsingør på en skala fra 1-10? 

 
Gennemsnitlig score 7,4 
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Respondenterne er blevet spurgt, hvor attraktiv de finder Helsingør som 

shopping destination/handelsby. Respondenterne har vurderet bykernen som 

shopping destination til at have en gennemsnitlig score på 7,2.  

16 % af respondenterne har vurderet attraktionen til at være middel eller 

derunder. 

Der er 13 % af respondenterne, som har vurderet, at Helsingør bykerne er en 

yderst attraktion shoppingdestination med en score på 10. 

Respondenterne der har vurderet bykernen til at have en shopping attraktion 

under 5 (7 % af respondenterne) er blevet bedt om at uddybe hvforfor. 

De primære årsager er for korte åbningstider, dårlig service, begrænset 

udvalg samt at byen er kedelig og mangler udvalg. 

 

Figur 9.7 Hvor attraktiv finder du Helsingør som shopping destination/handelsby 

på en skala fra 1-10? 

 
Gennemsnitlig score 7,2 
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Respondenterne er blevet spurgt om, hvorledes de holder sig informeret om, 

hvad der sker i Helsingør/Nordsjælland. De primære informationskilder er 

aviser (22 %), venner og bekendte (17 %) og internetsider (16 %). 

 

Figur 9.8 Hvordan holder du dig informeret om, hvad der sker i 

Helsingør/Nordsjælland? 

 

De svenske endagsturister rejser oftest alene til Helsingør (55 %) eller 

sammen med en ledsager (34 %). Der er gennemsnitlig 1,56 personer i 

gruppen. 

 

Figur 9.9 Hvor mange rejser du med? (Dig inkl.) 

 
Gns.antal personer i gruppen: 1,56 personer 
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Der er spurgt ind til de svenske endagsturisters forbrug i Helsingør Bykerne. 

Tabel 9.1 viser resultaterne af svenskehandelen baseret på interviewene. 

 

Tabel 9.1 Resultater af svenskehandelen 

 Dagligvarer Udvalgsvarer Bespisning 

Gns. køb pr. gruppe (har købt) 656 kr. 529 kr. 289 kr. 

Gns. køb pr. gruppe (alle) 368 kr. 96 kr. 95 kr. 

Gns. køb pr. passager 235 kr. 61 kr. 61 kr. 

 

Ud af de 519 interviewede, havde 363 brugt penge indenfor de tre områder. 

Ud af de 519 interviewede havde 291 personer brugt penge på dagligvarer, 

94 personer havde brugt penge på udvalgsvarer og 171 personer havde brugt 

penge på bespisning.  

Der er gennemsnitligt 1,56 personer i en indkøbsgruppe. Blandt dem, der har 

handlet i Helsingør, har den gennemsnitlige indkøbsgruppe brugt 656 kr. på 

dagligvarer, 529 kr. på udvalgsvarer og 289 kr. på bespisning.  

Ser man på alle interviewede, er gennemsnitsforbruget pr. gruppe 368 kr. på 

dagligvarer, 96 kr. på udvalgsvarer og 95 kr. på bespisning. 

Gennemsnitligt bruger hver enkelt passager 235 kr. på dagligvarer og 61 kr. 

på henholdsvis udvalgsvarer og bespisning. 

 



 

 

111 
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Nedenstående beskrives turismen i Helsingør Kommune med fokus på be-

tydningen for detailhandelen i kommunen 

Turismen 

Turismen i Helsingør by består primært af endagsturister. Endagsturisme de-

fineres som turister, som besøger området og forlader det igen samme dag 

enten med ferie eller forretning som formål. Der findes dog ingen opgørelse 

af antallet af det samlede antal endagsturister i Helsingør Kommune. 

Ifølge Helsingør Kommunes egen Turisme Strategi fra 2012, satser kommu-

nen primært på Kulturhavnen og tæt tilknyttet hertil, Helsingør Bykerne. 

Derudover er Hornbæk et af de primære grundelementer i turismen i Helsin-

gør Kommune. 

I kraft af placeringen ved Øresund tiltrækker Helsingør by mange turister 

primært om sommeren, men der er ligeledes en del turister resten af året. En 

meget stor del af turisterne er svenske endagsturister, som kommer over med 

Scandlines, HH-Ferries og Sundbusserne fra Helsingborg. 

Ifølge Visit Denmark var der 456.300 svenske endagsturister i Nordsjælland 

i 2010, heraf primært besøgende til Helsingør. Derudover viser undersøgel-

sen, at der er en stigning i antallet af svenske endagsturister til området. 

ICP har vurderet, at svenskehandelen i Helsingør Kommune udgør 175 - 225 

mio. kr. af dagligvareomsætningen og 30-40 mio. kr. af udvalgsvareomsæt-

ningen i 2012. 

I Helsingør Kommune er der registreret knap 340.000 overnatninger i 2010. 

Turismen vurderes at have skabt 2.000 arbejdspladser i kommunen i 2010 

fordelt på forskellige brancher ifølge Visit Nordsjælland. 

Foruden Helsingør Bykerne, tiltrækker Hornbæk en del turister. I Helsingør 

Kommune ligger der ca. 2.100 fritidshuse, langt de fleste i Hornbæk. ICP har 

taget kontakt til sommerhusudlejningsbureauer, som vurderer, at op til 10 % 

af disse er til udlejning. Hertil skal tillægges fritidshuse, der benyttes hele 

året. Foruden sommerhus beboerne i Hornbæk, besøges byen også af som-

merhusgæster udenfor Helsingør Kommune f.eks. fra Dronningmølle. 

 

 
Superbrugsen i Hornbæk 
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ICP har beregnet turismeforbruget inden for detailhandelen i Hornbæk til at 

udgøre over halvdelen af både dagligvare-og udvalgsvareomsætningen i 

2012.  

 

Turistattraktioner og besøgende 

De største turistattraktioner i Helsingør Kommune i 2012 var Kronborg, 

Handels- og Søfartsmuseet, Teknisk Museum, Øresundsakvariet og Helsin-

gør Kommunes Museer. M/S Museet for Søfart er siden rykket fra Kronborg 

til en helt ny museumsbygning som en del af Helsingør Kulturhavn. 

Tilsammen havde attraktionerne et samlet besøgstal på knap 412.000 perso-

ner i 2012, en stigning på 8 % i forhold til 2011. 

Herudover havde Kulturværftet 387.873 besøgende i 2012. Besøgstallet for 

2013 perioden januar til og med november er 520.000 personer, så en stig-

ning på 34 % i forhold til 2012. 

Figur 10.1 Udviklingen for de største turistattraktioner i Helsingør Kommune.  

 
 

Kronborg er den mest besøgte attraktion i Helsingør Kommune og tiltrækker 

mange turister. Ifølge Kronborgs Slotsforvaltning udgør udenlandske turister 

60-70 % af de besøgende. I år 2000 kom Kronborg med på Unescos World 

Heritage liste som bevaringsværdig.  
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Der har været en besøgsstigning på 20 % i perioden 2008 til 2012. I 2011-

2012 oplevede Kronborg den største besøgsstigning. Ifølge Slotsforvaltnin-

gen forventer man, at besøgstallet fra 2012 fastholdes i 2013. Ifølge udvik-

lingsplanen for Kronborg, har Kronborg potentiale til at fordoble besøgstal-

let i løbet af de næste 10 år. Turisterne skal tiltrækkes ved at involvere de 

besøgende og bruge den mest moderne oplevelsesteknik indenfor duft, smag, 

følelser, lys, lyd og billede. Det er ligeledes hensigten at styrke brugen af 

slottet og arealet til offentlige events på linje med Opera i det fri, Hamlet i 

slotsgården og Kammermusikfestival i kirken.  

Derudover var Kronborg fra april i 2012 for første gang med i Copenhagen 

Card, som giver fri transport og adgang til en lang række attraktioner, her-

iblandt de fem største turistattraktioner i Helsingør. Kronborg fik en place-

ring på top-10 over de mest besøgte attraktioner på Copenhagen Card i 2012. 

Kortet blev registreret brugt på Kronborg Slot 13.216 gange i perioden april- 

dec. 2012 og 17.127 gange i perioden jan-dec. 2013.  

Gæster, der har besøgt Kronborg med et Copenhagen Card, har typisk været 

på Frederiksborg Slot, Louisiana eller Færgen Frederiksborg, inden de besø-

ger Kronborg. Omvendt efterfølges besøget på Kronborg typisk (også) af et 

besøg på Louisiana, Tivoli ellers Frederiksberg Slot. 

 
Kulturværftet 

Kulturhavnen, der bl.a. huser det nye M/S Museet for Søfart, er en del af 

Helsingør Kommunes satsning på kultur og turismen.  

Museet åbnede i oktober 2013 og har i løbet af de to første måneder haft 

19.000 besøgende. I det kommende år forventer man 100.000 besøgende år-

ligt, hvilket næsten er en fordobling i antallet af besøgende end det tidligere 

Handels- og Søfarts museum. 

Museet tiltrækker primært danske besøgende. Mange af de besøgende benyt-

ter en billet, der også inkluderer et besøg på Kronborg. Derudover er det et 

stigende antal besøgende, som benytter Copenhagen Card. 

Helsingør Bykernes mange gamle og velbevarede huse fra 1500-1800-tallet 

giver bykernen et unikt bymiljø, som har en vis tiltrækningskraft på turister-

ne. 
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Ifølge Helsingør Kommunes egen turismestrategi, har kommunen på hele 

det kulturelle felt satset på et større antal besøgende og større investeringer, 

end kommunens størrelse og befolkningsgrundlag tilsiger. Dog har de afled-

te forretningsområder i form af detailhandel, overnatning mv. ikke en tilsva-

rende volumen. Ifølge kommunen er der dog baggrund for at tro, at der in-

den for disse områder kan ske en betydelig forretningsudvikling. 

 

 
HAN 

 

Turisme potentialet 

Der ligger et potentiale for detailhandelen i at udvikle turismen. Ifølge ICP’s 

egne beregninger er det gennemsnitlige forbrug for turisterne, foruden sven-

skehandelen, på et relativt lavt niveau.  

Såfremt turisternes gennemsnitsforbrug øges med 100 kr., vil der være en 

potentiel omsætning på omkring 32 mio. kr. med det nuværende antal besø-

gende til de forskellige attraktioner i Helsingør. Derudover vil en stigning af 

besøgende til Kronborg potentielt kunne give en meromsætning på omkring 

50 mio. kr.  

På baggrund af Wonderful Copenhagen beregninger, vil den afledte effekt af 

en stigning i turisternes gennemsnitsforbrug på 100 kr., resultere i en værdi-

tilvækst på 75 kr. pr. turist.  

Derudover ligger der et potentiale i at løfte overnatningsfaciliteterne således 

at et større antal endagsturister vælger at blive i Helsingør som destinations 

by. 
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Stengade 

Fodgængertælling i Helsingør 

Bykerne 2013 
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ICP har i august og november 2013 foretaget fodgængertællinger i Helsingør 

Bykerne for Helsingør Kommune. 

Formålet med fodgængertællingerne er at få belyst, hvorledes strømmene er i 

Helsingør Bykerne samt sammenligne disse med tidligere analyser. 

Metode 

Fodgængertællingerne er foretaget i uge 32 (onsdag d. 7. august, fredag d. 9. 

august og lørdag d. 10. august) samt i uge 45 (onsdag d. 6. november, fredag 

d. 8. november og lørdag d. 9. november). 

Vejret var alle dage i uge 32 solrigt med få skyer. Lørdag var der dog enkelte 

regnbyer. Temperaturen var omkring 25 grader. 

I uge 45 var vejret onsdag og fredag lidt blæsende, men ellers forholdsvist 

godt for årstiden, med vekslende skydække. Temperaturen lå på 5-10 grader. 

Lørdag var vejret meget blæsende, adskillige byger og temperaturer på 3-5 

grader om formiddagen, over middag stigende til omkring 5-6 grader og by-

gerne var i aftagende. 

Der er i alt talt 18 steder, som er illustreret i nedenstående figur 11.1. 

Der er talt i tidsrummet 10.00 til 20.00 onsdag og fredag, mens der er talt fra 

9.00 til 14.00 om lørdagen. Tællingerne omfatter antallet af passanter, der 

passerer tællepunktet i begge retninger.  

I det følgende vises resultaterne for de 18 tællesteder for henholdsvis hver-

dage (onsdag), fredag samt lørdag. 

Figur 11.1 Tællesteder i Helsingør Bykerne 
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Opsummering 

Stengade er fortsat den gade i Helsingør Bykerne, hvor der færdes flest men-

nesker. Især Stengade 12, som er i den sydlige ende af Stengade tæt på Hel-

singør Bycenter, er trafikstrømmen størst både i uge 32 og uge 45. Der er 

dog generelt stor forskel på niveauet i personstrømmene i uge 32, som var i 

skolernes sommerferie og i november måned. 

Der færdes markant flere mennesker i sommerperioden. Nogle tællesteder 

færdes der over dobbelt så mange personer. Ligeledes har Stengade 12 og 53 

og Stjernegade 8 og 18 har næsten den samme personstrøm i uge 32. 

I Stengade 12 færdes omkring 6.000 personer i tidsrummet 10:00-20:00 på 

en hverdag i uge 45 og lidt flere om fredagen omkring 10.000 personer. Lør-

dag færdes der godt 6.000 personer i tidsrummet 9:00-14:00. I uge 32 færdes 

15.000 personer om onsdagen og 18.000 personer om fredagen og godt 

8.000 personer om lørdagen. 

I den nordlige ende af Stengade færdes omkring 4.000 personer på en hver-

dag og lørdag i uge 45, mens der om fredagen i uge 45 er ca. 6.600 personer. 

I sommerferien er tallet markant højere i Stengade 53. Her er der lige så 

mange mennesker i Stengade 53 som i Stengade 12, mellem 15.000 – 16.000 

personer på en onsdag og fredag, mens der er godt 8.000 personer på en lør-

dag. 

Det skal bemærkes, at vejret kan have betydning for antallet af besøgende i 

en bymidte. For eksempel var det lørdag i uge 45 blæsende, koldt og meget 

regnfuldt, hvilket kan have betydning for antallet af passanter denne dag.  

Hvis man sammenligner med tidligere tællinger i Helsingør er antallet af 

passanter steget fra 1997 til 2013. I 1997 og 1999 var der 13.000 – 14.000 

passanter i Stengade Nord om sommeren, mens der i 2013 var knap 15.000 

personer på en hverdag. Det er en stigning på 9 % fra 1997 til 2013. Stenga-

de Syd og Stjernegade har ligeledes oplevet en stigning i antal passanter i 

hverdagen. Omvendt er der 11 % færre passanter i Bjergegade i 2013 sam-

menlignet med 1997.  

Tællingerne i 2010 blev foretaget i september samt i efterårsferien, mens de 

øvrige tællinger er foretaget i sommeren. Tællingerne viser med tydelighed, 

at der er forskel på antal personer i sommerperioden og resten af året. 
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Hverdag  

Fra kl. 10:00 til 20:00 

Undersøgelsesdag: Onsdag den 7. august 2013 

Vejr og dagstemperatur Sol, ca. 25 grader 

 

Figur 11.2 Samlet gå trafik i de 18 tællesteder fra 10:00 til 20:00 onsdag uge 32 

 

 

Undersøgelsesdag: Onsdag den 6. november 2013 

Vejr og dagstemperatur Vekslende skydække, nogen vind, ca. 5-10 

grader 

 

 



Fodgængertælling 2013 

127 

Figur 11.3 Samlet gå trafik i de 18 tællesteder fra 10:00 til 20:00 onsdag uge 45 

 
 

Figur 11.4 Samlet gå trafik i de 18 tællesteder fra 10:00 til 20:00 onsdag  
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Fredag  

Fra kl. 10:00 til 20:00 

Undersøgelsesdag: Fredag den 9. august 2013 

Vejr og dagstemperatur: Sol, lidt skyer, ca. 25 grader 

 

Figur 11.5 Samlet gå trafik i de 18 tællesteder fra 10:00 til 20:00 fredag uge 32 

 
 

 

 

Undersøgelsesdag: Fredag den 8. november 2013 

Vejr og dagstemperatur: Vekslende skydække/perioder med sol, nogen  

  vind, ca. 5-10 grader 
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Figur 11.6 Samlet gå trafik i de 18 tællesteder fra 10:00 til 20:00 fredag uge 45 

 

Figur 11.7 Samlet gå trafik i de 18 tællesteder fra 10:00 til 20:00 fredag 
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Lørdag 

Fra kl. 9:00 til 14:00 

Undersøgelsesdag: Lørdag den 10. august 2013 

Vejr og dagstemperatur: Sol, let overskyet, 20 grader 

 

Figur 11.8 Samlet gå trafik i de 18 tællesteder fra 9:00 til14:00 lørdag uge 32 

 

 

 

 

Undersøgelsesdag: Lørdag den 9. november 2013 

Vejr og dagstemperatur: Byger, meget blæsende, ca. 3-5 grader, over 

middag færre byger men fortsat blæsende 
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Figur 11.9 Samlet gå trafik i de 18 tællesteder fra 9:00 til14:00 lørdag uge 45 

 

Figur 11.10 Samlet gå trafik i de 18 tællesteder fra 9:00 til14:00 lørdag uge 32 og 45 
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Udvikling af gå trafik fra 1997 til 2013 

En hverdag med godt vejr fra kl. 8:00 til 20:00 (i 2013 10:00 til 20:00). 

I årene 1997, 1999, 2001 er undersøgelsen foretaget i juni. I 2010 er under-

søgelsen lavet i september. I 2013 er undersøgelsen foretaget i august. 

 

 

Figur 11.11 Samlet gå trafik i Stengade Nord 1997 til 

2013 en hverdag 

 

Figur 11.13 Samlet gå trafik i Stengade Syd 1997 til 

2013 en hverdag 

 

 

Figur 11.12 Samlet gå trafik i Bjergegade 1997 til 

2013 en hverdag 

  

Figur 11.14 Samlet gå trafik i Stjernegade 1997 til 

2013 en hverdag 
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En lørdag med godt vejr fra kl. 8:00 til 14:00 (i 2013 09:00 til 14:00). 

I året 2001 er undersøgelsen foretaget i juni. I 2010 er undersøgelsen foreta-

get ultimo september. I 2013 er undersøgelsen foretaget i starten af august. 

 

Figur 11.15 Samlet gå trafik i Stengade Nord 2001 

til 2013 en lørdag 

 

Figur 11.17 Samlet gå trafik i Stengade Syd 2001 til 

2013 en lørdag 

 

Figur 11.16 Samlet gå trafik i Bjergegade 2001 til 

2013 en lørdag 

 

Figur 11.18 Samlet gå trafik i Stjernegade 2001 til 

2013 en lørdag 
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Der er i maj/juni 2012 gennemført en parkeringsanalyse i Helsingør bymidte. 

Analysen beskriver forhold omkring antallet af p-pladser, belægningen på 

pladserne og trafikanternes brug og opfattelse p-forholdene i Helsingør by-

midte. 

Ligeledes er der i september 2012 gennemført en transport undersøgelse. 

Undersøgelsen kvantificerer og beskriver mere overordnet transportarbejdet i 

Helsingør kommune på forskellige transportformer internt i kommunen og i 

forhold til bolig-arbejdspladsproblematikken. 

Lokaliseringen af parkeringspladserne 

P-analysen påpeger bl.a., at der i alt er ca. 2.200 p-pladser i den indre del af 

Helsingør byområde. Ser man alene på Bykernen inden for Jernbanevej, 

Trækbanen, Kronborgvej er der ifølge analysen godt 600 pladser. ICP skal 

dog i den forbindelse påpege, at analysen alene opgør ca. 170 p-pladser i P-

huset i Helsingør Bycenter, hvor både Steen & Strøm, der er administrator 

på centret og ICP har oplysninger om, at der er 560 p-pladser. De efterføl-

gende belastningsberegninger tyder dog på, at der reelt er anvendt et tal, der 

ligger relativt tæt på de 560 pladser.  

Herved er det ICP’s vurdering, at der er knap 1.000 parkeringspladser i Hel-

singør Bykerne, samt 1.600 parkeringspladser udenfor bykernen. 

Helsingør Bycenter og varehuset Kvickly har de eneste egentlige koncentra-

tioner af parkering centralt i bykernen. Parkeringen i Helsingør Bykerne er 

præget af kantparkering eller koncentrationer med meget få pladser.  

Herudover er der nogle større parkeringsanlæg udenfor bykernen blandt an-

det med betalingsparkering ved Kronborg, i Sofie Brahes Gade og ved HH 

Feries.  

Figur 12.1 viser placeringen af parkeringspladserne i Helsingør Bykerne 

kombineret med placeringen af butikker samt kundeorienterede servicefunk-

tioner. 
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Figur 12.1 Placering af parkering samt butikker og servicefunktioner i bykernen 
 

 

Antal parkeringspladser  

Bymidten   

 P-hus Helsingør Bycenter 560 

 P-hus Kvickly 78 

 Bymidten iø. 359 

Bymidten i alt  997 

Udenfor bymidten   

 Kronborg 214 

 Rand uden om bymidten 255 

 ml. Kongevejen, Flynderborgvej og stationen 328 

 ml. Grønnehavevej og Møllebakken 565 

 ml. Rosenhøjvej og Kongevejen 226 

Udenfor bymidten i alt  1.588 

Parkering i alt  2.585 
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Belastningen af parkeringspladserne 

På baggrund af de foreliggende tal fra p-analysen, kan der i perioden 2007 – 

2012 konstateres et fald i belægningsprocenter både på hverdage og lørdage. 

På lørdage er belægningsprocenten således faldet fra 86 % i 2007 til 76 % i 

2012. 

P-analysen konkluderer, at serviceniveauet for parkering i Helsingør er rela-

tivt høj sammenlignet med andre byer i regionen og på Sjælland i øvrigt. 

Der er dog stor forskel på belægningsprocenten. Kvicklys p-plads er den 

hårdest belastede, med en belægningsprocent der generelt en lørdag ligger 

mellem 90 og 100 %. I Helsingør Bycenter ligger belastningen i spidstimen 

en lørdag på ca. 70 %, mens belastningen i Bykernen i øvrigt i spidstimen 

omkring kl. 13 ligger på 75 %. 

Set i et detailhandelsmæssigt perspektiv, er det positivt, at der selv en lørdag 

formiddag generelt er ledig kapacitet, idet analysen anfører, at der omkring 

en belastning på 85 – 90 % er balance i udbud og efterspørgsel. 

Til sammenligning ligger belastningen i Kgs. Lyngby og Hørsholm angive-

lig på omkring 100 % en lørdag. 

Faldet i belastning og den generelt lave belastning kan dog indikere, at de-

tailhandelen i Helsingør bymidte er presset.  

Foruden tællingen er der gennemført en interviewanalyse med brugere. Ana-

lysen konkluderer, at der i høj grad både på en hverdag og lørdag er tale om 

”indkøbsparkering”. Om lørdagen er der indikationer på, at belastningen er 

flyttet til senere på dagen. I bymidten svarer ca. 2/3 af respondenterne, at der 

er tale om parkering i forbindelse med indkøb. Denne andel er steget siden 

2007. 

ICP har overordnet på baggrund af p-analysen beregnet, at den gennemsnit-

lige parkeringstid i bymidten en lørdag er ca. 50 min. Til sammenligning er 

det ICP’s erfaring fra en lang række interviewanalyser i danske shopping-

centre, at den gennemsnitlige opholdstid i et dansk shoppingcenter ligger på 

omkring en time. 

En lørdag er det godt 20 % af de parkerede biler i Helsingør Bykerne, der 

kommer fra et område, der ligger udenfor Helsingør og Fredensborg Kom-

muner. 

Transportundersøgelsen viser, at 57 % af alle ture i Helsingør kommune fo-

regår i bil. For så vidt angår ture under 5 km, foretages knap 50 % i bil. 

Ca. 60 % af husstandene i Helsingør kommune har bil, hvilket svarer til 

landsgennemsnittet.  

67 % af ture mellem bolig og arbejdssted foregår i bil. Mere end halvdelen 

svarer, at de har mere end 20 km på arbejde.  

Der er over en årrække foretaget tællinger af fodgængere i Helsingør bymid-

te. Tællingerne er bl.a. foretaget i 2001, 2010 og 2013. I 2001 blev der fore-

taget tællinger om sommeren, i 2010 om efteråret og i 2013 både om som-

meren og i efteråret.  

Sammenligner man tallene fra 2001 med sommeren 2013 og tallene fra 2010 

med efteråret 2013, er der tale om stort set samme niveauer.  
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Ejerstrukturen i Helsingør Bykerne er beskrevet, med det fokus at afdække, 

om der er ejere, der i væsentlig udstrækning ejer større dele af den samlede 

erhvervsejendomsportefølje med fokus på detailhandelsejendomme i de helt 

centrale områder af Helsingør Bykerne. 

Opgørelsen er foretaget ved et udtræk fra BBR-registeret, hvor ejeren af 

bygningerne fremgår. Disse oplysninger er sammenlignet med oplysninger i 

bl.a. CVR (Det Centrale Virksomhedsregister). 

På nedenstående kort vises de største erhversejendomsbesiddere i den detail-

handelsmæssigt, centrale, bykerne. Kortet illustrerer overordnet hvilke ejen-

domme de største ejendomsbesiddere ejer. Der tages forbehold for unøjag-

tigheder i kortmaterialet etc. 

Figur13.1 Ejerforhold i Helsingør Bykerne 
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Som det fremgår, er der enkelte markante spillere på området. En lokal aktør 

ejer en lang række ejendomme i bymidten, heraf ligger den del på Stengade. 

Nordea ejer blandt andet en række ejendomme i Stjernegade og 

Danica/Danske Bank-koncernen, ejer foruden Helsingør Bycenter enkelte 

ejendomme i øvrigt. Andre lokale aktører ejer ligeledes en række 

ejendomme i blandt andet Stengade og Bjergegade. 

Desuden er der aktører, der alle ejer væsentligt mindre porteføljer. 

Butikslejeniveauer i Helsingør Bykerne 

Lejeniveauet for butikker i Helsingør Bykerne er undersøgt og sammenlignet 

med niveauerne i henholdsvis Hillerød og Hørsholm bymidter. 

Oplysningerne er fremskaffet ved henvendelse til ejendomsejere, ligesom en 

række lokale, regionale og nationale erhvervsejendomsmæglere har vurderet 

niveauerne. Desuden er der anvendt oplysninger fra ejendomsmæglernes 

fælles platform Oline.dk. 

 

Tabel 13.1 Lejeniveau i forskellige placeringer 

 Helsingør Hillerød Hørsholm Kgs. Lyngby 

Bedste placering op til 3.400 op til 4.500 op til 3.000+ op til 6.000+ 

Gode placeringer 1.700–2.400 1.500 – 2.700 2.100 – 2.700 2.800 – 3.000 

  

Ovenstående er udtryk for niveauer for lejen i middelstore butikslokaler i 

reelle lejemål, med en fornuftig facadebredde. Således kan der være enkelte 

mindre, meget velbeliggende lejemål, hvor lejeniveauet er højere, ligesom 

lejeniveauet pr. m
2
 i større lejemål normalt er lavere. Det er indtrykket, at 

lejen i stort set alle placeringer for tiden er under pres.  

Generelt finder man toplejeniveauet i shoppingcentrene; Helsingør Bycenter, 

Slotsarkaderne, Lyngby Storcenter og Hørsholm Midtpunkt. 

Omvendt er der også strækninger i Stengade i Helsingør, Slotsgade i Hille-

rød, Lyngby Hovedgade og Hovedgaden i Hørsholm, der kommer i nærhe-

den af topniveauet, ligesom der er lejemål i shoppingcentrene, der ligger væ-

sentligt under ovenstående niveauer. 

Det er det generelle indtryk af de indsamlede oplysninger, at lejeniveauet i 

de fire bymidter ligger relativt tæt på hinanden, men at niveauet i Helsingør 

dog ligger en smule under niveauerne i Kgs. Lyngby, Hørsholm og Hillerød. 

Årsagen til dette kan være bymidternes unikke geografiske udformning, by-

midternes udstrækning og detailhandlernes interesse for placeringer i bymid-

ten.   
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Lejeniveauer for torvehandel, udeservering m.v. i Helsingør Bykerne 

På Axeltorv er der torvedage onsdag, fredag og lørdag, ligesom der er mu-

lighed for udeservering. Ligeledes er der mulighed for udeservering ved ca-

féer og restauranter i kommunen i øvrigt.  

Reglerne for omfang og priser er fastlagt i ”Axeltorv – rammer for udeserve-

ring, byrumsinventar m.v.”, ”Regulativ for udendørsservering på offentlige 

arealer i Helsingør kommune” og ”Regulativ for benyttelse af vejareal i Hel-

singør by”. 

Helsingør Kommune opkræver en afgift for udeservering inde på Axeltorv, 

der fastsættes ved udbud. 

I kommunen i øvrigt opkræves der en afgift for udeservering på knap 800 kr. 

pr. m
2
 (sommerafgift) og 265 kr. (vinterafgift). 

For udstillingsarealer foran butikkerne i Bjergegade, Bramstræde, Hoved-

vagtsstræde, Stengade, Stjernegade samt dele af Sct. Olai Gade og Strandga-

de opkræver Helsingør Kommune en årlig afgift på 473 kr. pr. m
2
. Omfanget 

og karakteren af udstillingen reguleres af ”Regulativ for benyttelse af vejare-

al i Helsingør by”. 

I forbindelse med torvedagene på Axeltorv opkræves der et årligt gebyr for 

en stadeplads på knap 1.750 kr., 100 kr. pr. dag eller knap 700 kr. for en sæ-

son (op til jul eller sommer) (2013). 

Ser man på forholdene i Hillerød opkræves der p.t. ikke afgifter for hverken 

torvehandel eller udearealer foran butikker og restauranter i øvrigt. Forhol-

dene er dog reguleret gennem et ”Gaderegulativ” fra 2008, der p.t. er under 

revidering. 

Byrådet i Hillerød Kommune har besluttet, at der fremover skal opkræves 

afgifter i forbindelse med Torvehandel, men har endnu ikke fastlagt et ni-

veau for betalingen. Angiveligt vil man dog lade sig inspirere af reglerne i 

Helsingør, Roskilde og Køge. 

Der er ikke planer om at indføre betaling for brug af udearealer til udeserve-

ring og udstilling. 

I Hørsholm er der et nyt ”Gaderegulativ” under udarbejdelse. Der opkræves 

ikke betaling for benyttelse af udearealerne foran butikker og restauranter, 

og der er ikke planer om at indføre betaling.    

I Kgs. Lyngby reguleres brugen af udearealerne i Lyngby Hovedgade lige-

ledes af et regulativ. 

Prisen for udeservering i 2013 er knap 1.950 kr. pr. m
2
 pr. år og for udstil-

lingsarealer ved butikkerne mellem ca. 1.000 kr. pr. m
2
 pr. år ved facaden til 

knap 1.950 kr. pr. m
2
 længere ud mod gaden.    
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I forbindelse med detailhandelsanalysen stillede ICP en række spørgsmål til 

de ansvarlige butiksindehavere i butikkerne i de tre bymidter: Helsingør By-

kerne, Espergærde Centret og Hornbæk bymidte. 

Spørgsmålene skulle afklare deres umiddelbare holdning til åbningstider og 

parkering i de enkelte udbudspunkter. 

I nærværende afsnit vil resultaterne af de spørgsmål, som er blevet stillet til 

butikkerne blive gennemgået.   

 

Hvor passende er de nuværende åbningstider i bymidten? 

 

Figur 14.1 Besvarelserne fra respondenter fra Helsingør Bykerne på ”Hvor pas-

sende er de nuværende åbningstider i bykernen?” 

 
Gennemsnitlig karakter 7,3 

Der er generelt stor spredning i karakteren omkring åbningstiderne i Helsin-

gør Bykerne. 

Respondenterne i Helsingør Bykerne vurderer åbningstiderne i bykernen til 

at være lidt over middel med en gennemsnitskarakter på 7,3.  

Der er 23 % af respondenterne, som har givet åbningstiderne en karakter på 

5 eller derunder. Derudover er der 21 % af respondenterne, der mener, at åb-

ningstiderne i Helsingør Bykerne er helt optimale.  
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Figur 14.2 Besvarelserne fra respondenter fra Espergærde Centret på ”Hvor pas-

sende er de nuværende åbningstider i Espergærde Centret?” 

Gennemsnitlig karakter 8,0 

Respondenterne i Espergærde Centret vurderer åbningstiderne i bymidten til 

at være passende, med en gennemsnits karakter på 8,0 

I Espergærde Centret er der 17 % af respondenterne, som har givet åbnings-

tiderne en karakter på 5 eller derunder.  

73 % af respondenterne har vurderet åbningstiderne i Espergærde Centret til 

at være passende med en karakter på 8 og derover, mens 28 % af responden-

terne i har givet åbningstiderne topkarakter. 
 

Figur 14.3 Besvarelserne fra respondenter fra Hornbæk bymidte på ”Hvor passen-

de er de nuværende åbningstider i Hornbæk?” 

 
Gennemsnitlig karakter 7,4 

I Hornbæk bymidte er der få der har vurderet åbningstiderne med en karater 

på 5 eller derunder. Til gengæld er der 6 % som er meget uenig i at 

åbningstiderne er passende for bymidten og har afgivet karakteren 1.  

Gennemsnittet for åbningstiderne er 7,4 i Hornbæk bymidte. 
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Hvor vigtigt er det med fælles åbningstider? 

 
Figur 14.4 Besvarelserne fra respondenter fra Helsingør Bykerne ”Hvor vigtigt er 

det med fælles åbningstider?” 

 
Gennemsnitlig karakter 8,6 

 

Selvom der ikke er enighed om, hvorvidt åbningstiderne er passende i Hel-

singør Bykerne, er der en generel enighed om, at fælles åbningstider er vig-

tigt. Over halvdelen af respondenterne har givet vigtigheden af fælles åb-

ningstider en topkarakter.  

Spørgsmålet har fået en gennemsnitlig karakter på 8,6. Der er dog 13 % som 

har givet spørgsmålet en karakter på 5 eller derunder. 

 
Figur 14.5 Besvarelserne fra respondenter fra Espergærde Centret ”Hvor vigtigt er 

det med fælles åbningstider?” 

 
Gennemsnitlig karakter 9,2 

 

I Espergærde Centret er der en bred enighed om, at det er vigtigt med fælles 

åbningstider.  

Den gennemsnitlige karakter for spørgsmålet er 9,2.  

69 % har givet det top-karakter. Der er ingen der er uenige om vigtigheden 

af fælles åbningstider. 
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Figur 14.6 Besvarelserne fra respondenter fra Hornbæk bymidte ”Hvor vigtigt er 

det med fælles åbningstider?” 

 
Gennemsnitlig karakter 5,8 

 

I Hornbæk bymidte er der stor uenighed om, hvorvidt fælles åbningstider er 

vigtige, og byen er nærmest delt i to.  

36 % af respondenterne er uenige i, at fælles åbningstider er vigtigt med en 

karaktergivning på 1 eller 2. Modsat er der 35 % som er meget enige i 

udsagnet og har givet en karakter på 9 eller 10. 

Den gennemsnitlige karakter er 5,8. 

 

 

Hvor interesseret er du i at holde åbent længere i højsæsonen? 

 
Figur 14.7 Besvarelserne fra respondenter fra Helsingør Bykerne ”Hvor interesse-

ret er du i at holde åbent længere i højsæsonen?” 

 
Gennemsnitlig karakter 6,1 

 

Respondenterne i Helsingør Bykerne er nærmest delt i to,når det gælder inte-

ressen i at have længere åbent i højsæsonen.  

27 % af respondenterne har givet spøgsmålet en bundkarakter på 1 og 32 % 

har givet en topkarakter på 32 %.  

Den gennemsnitlige karakter på spørgsmålet ender på middel med 6,1. 
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Figur 14.8 Besvarelserne fra respondenter fra Espergærde Centret ”Hvor interes-

seret er du i at holde åbent længere i højsæsonen?” 

 
Gennemsnitlig karakter 3,6 

 

Generelt mener respondenterne i Espergærde Centret er ikke interesseret i at 

holde længere i højsæsonen.  

65 % har givet spøgsmålet en karakter på 3 eller derunder og den gennem-

snitlige karakter er 3,6. 
 

Figur 14.9 Besvarelserne fra respondenter fra Hornbæk bymidte ”Hvor interesseret 

er du i at holde åbent længere i højsæsonen?” 

 
Gennemsnitlig karakter 6,0 

 

Ligesom der er uenighed om behovet for fælles åbningstider, er der stor 

forskel på interessen i at have længere åbent i højsæsonen i Hornbæk 

bymidte. 35 % af respondenterne har henholdsvis givet spørgsmålet en 

topkarakter på 10 eller en bundkarakter på 1. 

Den gennemsnitlige karakter ligger på middel med en karakter på 6,0 i 

Hornbæk bymidte. 
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I hvor høj grad oplever du at kunderne efterspørger parkering? 
 
Figur 14.10 Besvarelserne fra respondenter fra Helsingør Bykerne I hvor høj en 

grad oplever du at kunderne efterspørger parkering? 

 
Gennemsnitlig karakter 7,4 

 

54 % af respondenterne oplever i høj grad at kunderne efterspørger parkering 

i forbindelse med shopping i Helsingør Bykerne, med en karakter på 10. 

Modsat er der kun 16 % som har givet spørgsmålet en karakter på 1.  

30 % af respondenterne har givet spørgsmålet en karakter på 5 eller derun-

der. 

Den gennemsnitlige karakter er 7,4. 

 
Figur 14.11 Besvarelserne fra respondenter fra Espergærde Centret - I hvor høj en 

grad oplever du at kunderne efterspørger parkering? 

 
Gennemsnitlig karakter 3,7 

I Espergærde Centret oplever respondenterne sjældent at kunderne efter-

spørger parkering. 59 % af respondenterne har besvaret spørgsmålet med en 

bundkarakter på 1, hvor parkering ikke eftersørges af kunderne.  

Kun 10 % af respondenterne oplever, at kunderne i høj grad efterspørger 

parkering og har givet spørgsmålet en karakter på 10.  

Den gennemsnitlige karakter er 3,7. 
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Figur 14.12 Besvarelserne fra respondenter fra Hornbæk bymidte - I hvor høj en 

grad oplever du at kunderne efterspørger parkering? 

 
Gennemsnitlig karakter 6,4 

 

I Hornbæk bymidte har respondenterne forskellig opfattelse af kundernes 

parkerings efterspørgsel. 35 % af respondenterne oplever at kunderne i me-

get høj grad efterspørger parkering og har givet spørgsmålet en karakter på 

10.  

Omvendt er der 18 % af respondenterne, som slet ikke oplever at kunderne 

efterspørger parkering – og har givet spørgsmålet en karakter på 1.  

Den gennemsnitlige karakter er 6,4. 
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Helsingør Station 

   Arbejdspladser og pendling 
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Helsingør kommune er placeret i den nordlige del af region Hovedstaden 

knap 45 km fra København. 

Nedenstående afsnit omhandler antallet af arbejdspladser i detailhandelen, 

samt ind- og udpendling til Helsingør kommune. 

 

Arbejdspladser  

Beskæftigelsen i Helsingør Kommune indenfor handel udgør ifølge tal fra 

Danmarks statistik 4.036 personer i 2012. Dette tal indeholder både detail-og 

engroshandel. På landsbasis er fordelingen mellem detail-og engroshandel 

50 % - 50 %. Dermed forventes antallet af ansatte indenfor detailhandelen i 

Helsingør at udgøre ca. 2.000 personer. 
 

Figur 15.1 Udviklingen for beskæftigede inden for handel i Helsingør Kommune 

 

 

I forhold til 2009 er der 4 % færre beskæftigede inden for handel i Helsingør 

Kommune i 2012. Udviklingen er tilsvarende i Region Hovedstaden og på 

landsbasis, hvor der er henholdsvis 5 % og 6 % færre beskæftigede inden for 

Handel i den pågældende periode. 

Ifølge Visit Nordsjælland skabte turismen 469 arbejdspladser indenfor Tu-

rismeforbundne brancher, herunder detailhandelen, i 2010. Dermed er turis-

men medvirkende til at understøtte arbejdspladserne indenfor detailhandelen 

i Helsingør Kommune. 

 

Pendling 

Pendling kan have en vis betydning for valget af indkøbssted, da forbrugerne 

ofte vælger et udbudspunkt, som ligger tæt på bopælen eller arbejdssted. 

Natbefolkning er defineret som den del af områdets befolkning, som bor i 

området og som er beskæftiget. Dagbefolkningen er antal personer, som har 

arbejdssted i området, men ikke nødvendigvis bor i området. I figur 15.2 vi-

ses nat- og dagbefolkningen for Helsingør Kommune.  
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Figur 15.2 Natbefolkning og dagbefolkning i Helsingør Kommune 

 

Udpendlere er defineret som det antal personer, som bor i området men har 

arbejdssted udenfor området, mens indpendlere er det antal personer, som 

bor udenfor området, men arbejder i området. Figur 15.3 viser antallet af 

ind- og udpendlere i Helsingør Kommune.  

Ud af de i alt 7.113 personer, som pendler til Helsingør Kommune for at ar-

bejde, udgør Øresundspendlere ca. 14 %. 

Figur 15.3 Ind- og udpendling i Helsingør Kommune 

 

I Helsingør Kommune bor og arbejder ca. 15.260 personer, mens ca. 7.110 

pendler ind i kommunen (bor ikke i kommunen, men arbejder i kommunen). 

Ca. 13.430 personer pendler ud af kommunen. Dermed er der langt flere, 

som bor i området, men arbejder udenfor området, end der er personer som 

pendler ind. 

I gennemsnit har en dansker omkring 19,8 km til arbejde. I Helsingør har 

borgerne i gennemsnit 21 km til arbejde. Omkring 50 % af borgerne i Hel-

singør kommune har under 10 km til arbejde, mens 28 % har over 30 km til 

deres arbejde. 



Solrød i den regionale struktur 

148 

Figur 15.4 De ti primære arbejdstedsområder (pendlere fra Helsingør Kommune) 

 

Figur 15.4 viser de ti primære arbejdsstedsområder, hvor pendlerne fra Hel-

singør Kommune tager til for at arbejde. Heraf fremgår det, at langt største-

delen af pendlerne tager til København (26 %). Derudover er der er stor an-

del der arbejder i Fredensborg (13 %) og Hillerød (10 %) 

Forbrugerne vælger som oftest indkøbssted tæt på bopælen, især når de 

handler dagligvarer. De udvidede åbningstider har været med til at fremme 

denne udvikling. Når forbrugerne køber udvalgsvarer søger de i stigende 

grad de store udbudspunkter, heriblandt København, som mange pendlere 

kender fra deres daglige besøg.  



 

149 

 

 

 

 
Stengade 

 

 

Udviklingstendenser i 

detailhandelen 
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En række forhold vil markant påvirke detailhandelen i de nærmeste år.  

 

Discountbutikker 

I forbindelse med de senere års stærke priskonkurrence har discountbu-

tikken (f.eks. Netto, Rema 1000 eller Lidl), som markedsfører sig pris-

aggressivt, opnået en omsætning på mere end 35 % af den totale kolonial-

sektor.  

 

 
Rema 1000 

 

Samtidig har discountbutikken fået en udbredelse, hvor den nu forekom-

mer i alle byer over 5.000 indbyggere, samt i ca. tre fjerdedele af byerne 

mellem 3.000 og 5.000 indbyggere. 

Discountbutikken dækker så stor en andel af forbruget på dagligvareom-

rådet, at den i mange mindre byer og markedsområder fungerer som en 

nærbutik, som i sit udviklingsforløb som butikstype efterhånden har for-

øget sit butiksareal, udvidet sit sortiment og forbedret sit serviceniveau. 

Det må forventes, at discountbutikkernes antal og betydning vil øges, 

hvilket vil ske på bekostning af især mindre supermarkeder, minimarke-

der, kiosker og fødevarespecialbutikker. 

 

Lukkeloven 

I 2012 blev reglerne om lukketider i detailhandelen ophævet helt, undta-

gen på enkelte specielle dage og helligdage.  

Især muligheden for generelt forlænget åbningstid og søndagsåbent vil 

være positivt for de større butikker og for detailhandelen i de større ud-

budspunkter, der kan samordne åbningstiderne. Dette kan betyde, at bu-

tikkerne i Helsingør kommune generelt vil opleve et skærpet konkurren-

cebillede. 

Ser man på erfaringerne siden liberaliseringen, er det især dagligvarebu-

tikkerne og udvalgsvarebutikkerne i de større shoppingcentre og i aflast-

ningscentrene som Prøvestenscentret, der har benyttet sig af muligheden 

for f.eks. at holde åbent søndag. 
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Shop online i Stadium 

 

Det er ICP’s vurdering, at såfremt bymidterne ikke er parate til at tage 

denne kamp op, vil shoppingcentrene vinde markedsandele på bekostning 

af de traditionelle bykerner og de større udbudspunkter vil vinde mar-

kedsandele på bekostning af de mindre udbudspunkter.  

 

E-handel 

E-handel har igennem de senere år været voldsomt stigende, og kan må-

ske blive en mulig trussel mod den fysiske detailhandel også i Helsingør 

kommune. 

De varer, som danskerne køber mest af på internettet, er tøj, elektronik, 

bøger, musik og film.  

Der findes ikke entydig statistik, der belyser, hvilken betydning nethandel 

har for den traditionelle detailhandel, ligesom der ikke er nogen klar skil-

lelinje mellem e-handel, traditionel postordre og varer, der bestilles over 

nettet, men afhentes i en butik. Det vurderes, at den samlede omsætning 

for fysiske varer i Danmark var over 15 mia. kr. i 2012.  

Samlet set vurderes det, at e-handel med udvalgsvarer udgør under 10 % 

af den samlede udvalgsvareomsætning i Danmark.  

Det er vanskeligt at forudsige, hvor stor en andel e-handel vil få af den 

fysiske detailhandel. Men den øgede e-handel vil påvirke den fysiske de-

tailhandel og dermed detailhandelsstrukturen i Danmark. 

Såfremt der ikke gøres noget aktivt og ekstraordinært, vil man 12-13 år 

frem i tiden opleve, at der i rigtig mange steder ikke længere kan siges at 

være en udvalgsvareforsyning, der nogenlunde dækker de fleste hushold-

ningers grundlæggende behov. Her vil alene være de helt standardiserede 

udvalgsvarebutikker tilbage.  

Der i dag er der ca. 210 byer med mere end 3.000 indbyggere, der har en 

udvalgsvareforsyning på et vist niveau, men hvis 50 % af udvalgsvare-

handelen går via e-handel i 2025, vil kun de 28 største byer i Danmark 

kunne tilbyde et dybt og bredt udbud af udvalgsvarer.  
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En øget e-handel betyder, at en væsentlig del af forbruget vil blive dæk-

ket ved køb uden for de fysiske butikker. Det vil betyde, at konkurrence-

situationen yderligere bliver skærpet for alle udbudspunkter. 

 

E-handel og de fysiske butikker 

Den øgede udbredelse af e-handel vil naturligvis ændre den måde, for-

brugerne handler og tænker på. 

Der vil fortsat være behov for fysiske butikker, da shopping indeholder et 

socialt element. Shopping består af to elementer, der ligger noget funkti-

onelt i handlingen og der er en social side.  

Den sociale side vil fortsat eksistere og dermed behovet for de fysiske bu-

tikker, men forbrugerne vil i højere grad stille krav til oplevelser i forbin-

delse med købet. Rollen for detailhandlerne ændrer sig – de skal skabe 

oplevelser. 

De fysiske butikker skal kunne give disse oplevelser og yde service. Bu-

tikkerne vil i fremtiden måske i højere grad stå for oplevelser og intro-

duktioner i forbindelse med produkter. 

Standardvarerne vil i højere grad overgå til nettet. Sanserne skal sættes i 

spil, kunderne vil se, føle, dufte, høre, smage og prøve – hvilket adskiller 

de fysiske butikker fra nettet.  

Et godt eksempel på dette er markedsdage, der er med til at skabe en op-

levelse for kunden i bymidten. 

Totaloplevelsen får i fremtiden større betydning for de fysiske butikker. 

Her spiller personalet og servicen en stor rolle. Men også indretningen af 

butikkerne kan få stor betydning i fremtiden. 

Bymidterne vil blive et mødested og der vil man i fremtiden kunne finde 

alle former for servicefunktioner.  

 

 
Afhentning af online varer i John Lewis i England 

Onlinehandel vil blive en integreret del af butikkerne. For at imødekom-

me kundernes krav til at kunne handle når det passer dem, vil detailhand-

lere i stigende grad være at finde online. Der vil være mindre butikker i 

sekundære placeringer, der har webshop som sin primære omsætningskil-
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de, men hvor de kunder, der vil se produkterne i 1:1, har mulighed for 

dette. 

Det vil blive udbredt at have onlinestandere i butikkerne, hvorfra kunder-

ne kan bestille et bredere sortiment end det, der kan ses og opleves i bu-

tikken. Det er et fænomen, som allerede i dag gør sig gældende i udvalgte 

butikker som f. eks Bilka, Bolia og Stadium. I det hele taget vil grænser-

ne mellem online handel og de fysiske butikker være sværere at skelne 

imellem. 

Muligheden for at bestille online i butikken giver mindre arealbehov, men 

stiller ikke nødvendigvis mindre krav til butikspersonalet, som skal hjæl-

pe kunderne og rådgive omkring bestillinger.  

Omni-channel (sammensmeltning af den fysiske platform og e-handel) 

vil i fremtiden være med til at udviske grænserne mellem den fysiske bu-

tik og online.  

Den nye generation af forbrugere vil vokse op med omni-channel og vil i 

fremtiden ikke skelne, om varen er købt på nettet eller i de fysiske butik-

ker, men vil fokusere på oplevelsen, på varemærket og prisen. 

 

Bymidten som mødested 

Shopping er blevet en udflugt, en social foreteelse og en oplevelse. Shop-

ping er ikke kun opfyldelse af et enkelt behov for en vare. Mens daglig-

varer i højere grad bliver købt tættere på bopælen, er kunderne mere villi-

ge til at køre længere for det rigtige udbud af udvalgsvarer og oplevelser. 

Til gengæld opholder de sig så længere i udbudspunktet.  

Det er derfor af stor betydning, at byerne bliver bedre til at udforme og 

tilbyde et aktivt bymiljø, som giver kunderne en helhedsoplevelse med 

kulturtilbud, bespisning, gademusikanter og andre bløde værdier som 

vand, belysning, beplantning og kunst. 

 

 

 
Axeltorv 
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Bymidten skal fungere som et attraktivt mødested for alle borgere, turi-

ster og besøgende fra oplandet.  

Det bliver derfor væsentligere, at bymiljøet visuelt skal være hyggeligt og 

rart at færdes i. Her kan blandt andet Axeltorv markerer sig som sam-

lingssted med træer, udeservering, torvedage, bænke, historie og bymiljø. 

En anden faktor, der kan være med til at øge bymidtens attraktion yderli-

gere, er flere opholdsrum og naturlige oaser, hvor besøgende og kunder 

har lyst til at opholde sig uden nødvendigvis at skulle have penge op af 

lommen. 

Bymiljøet består også af kundernes oplevelse af en gåtur i byen. Her er 

det vigtigt at opnå den rette balance mellem en fuldstændig varefri gåga-

de og et forhindringsløb mellem skilte og udstillingskasser.  

 

Planloven 

Planloven, der stiller krav til en regulering af detailhandelsudviklingen, 

herunder målsætning og dokumentation i kommuneplanerne, ligesom lo-

kalplaner skal opfylde en række krav, er senest revideret i april 2013. 

Planloven bestemmer bl.a., at der er maksimale butiksstørrelser på 3.500 

m
2
 for dagligvarebutikker og generelt 2.000 m

2
 for udvalgsvarebutikker.  

I Hovedstadsområdet reguleres den overordnede detailhandelsplanlæg-

ning af Landsplandirektiv ”Om beliggenheden af bymidter, bydelscentre 

og aflastningsområder mv. til detailhandel i Hovedstadsområdet”. 

Landsplandirektivet fastlægger, at ovennævnte maksimale butiksstørrel-

ser alene, for så vidt angår udvalgsvarer, kan overskrides i Kgs. Lyngby 

bymidte og Aflastningscentret ved IKEA i Gentofte, samt en række pla-

ceringer i Københavns og Frederiksberg kommuner. På trods af, at Hel-

singør By efter direktivets vedtagelse er registreret som et samlet byom-

råde på over 40.000 indbyggere, giver landsplandirektivet pga. konkrete 

lokalitetsangivelser ikke Helsingør mulighed for at udlægge udvalgsvare-

butikker på over 2.000 m², hverken i bykernen eller på Prøvestenen. 

Generelt er den maksimale størrelse på et lokalcenter er 3.000 m
2
. Hver 

butik må her maksimalt have et areal på 1.000 m
2
.  

 

Udespisning 

Fastfood, take-away og udespisning forventes generelt i de kommende år 

at erstatte en stadigt større del af forbrugernes indkøb af fødevarer. 

 
Sticks’n’ Sushi 
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Det faktum, at andelen af husstande med en person i dag udgør næsten 40 

% af samtlige husstande i Danmark kombineret med fokus på, at det gode 

liv i dag er et urbant liv med karriere, frihed og valgmulighed til spontant 

at gøre, hvad man har lyst til, har betydet, at markedet for udespisning, 

færdigretter og halvfabrikata er steget voldsomt. 

Det, forbrugerne anvender til udespisning, udgør op mod 20 % af det 

samlede forbrug af dagligvarer. Det tilsvarende tal i USA er mere end 50 

%. 

Der hersker generel enighed om, at andelen i Danmark vil stige, men i 

hvilken grad, vil afhænge af de generelle konjunkturer, modestrømninger 

og holdninger til madlavning.  

 

Betydning af kæder på udvalgsvareområdet 

Kædevirksomheder har i de seneste år fået en stærkt stigende del af mar-

kedet, og i dag præges lejemålene i butikscentrene og centralt i de største 

bymidter af butikker, som ejes og styres centralt. 

Det må forventes, at de egentlige kæder vil få en stærkt øget betydning, 

og at medlemmerne i frivillige kæder og indkøbsforeninger må underka-

ste sig en stærkere central styring for at kunne imødegå konkurrencen fra 

de egentlige kædevirksomheder. 

Især inden for udvalgsvaresektoren vil stærke koncentrationstendenser i 

fremtiden gøre sig mere gældende, både med hensyn til beliggenhed og 

organisationsform.  

Den økonomiske styrke, det kræver, at omstille de nuværende butikker 

fra at være rene fysiske butikker til at være del af en handelsplatform, 

hvor den fysiske butik er helt integreret i e-handelsløsningen og omvendt, 

er betragtelig. 

 

 
Traditionel Vero Moda butik 

 

Denne styrke vil primært være til stede i kapitalkæderne, der har det stra-

tegiske, ledelsesmæssige og økonomiske overskud til en konvertering af 

hele handelsplatformen.  
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Vero Moda pop-up on-line shop i Aarhus 

 

Beliggenhed 

Generelt er beliggenheden blevet den altafgørende faktor i detailhande-

lens vurderinger i forbindelse med investeringer i nye butikker. 

For mange brancher er f.eks. huslejen for butikslokalerne af mindre be-

tydning end kravet til en god beliggenhed. 

Inden for beklædningsområdet vil tendenserne til en centralisering af ud-

buddet være størst.  

Forbrugernes krav om et stort og varieret udbud af varer og butikker, når 

de skal købe beklædning, betyder, at de vil søge mod de større udbud.  

Dette kan generelt ses som en trussel mod de relativt små udbud i Helsin-

gør kommune. 

 

Udviklingsmæssige initiativer i bymidterne  

Den detailhandelsmæssige udvikling, hvor de driftsmæssige forhold, 

koncentrationstendenser og forbrugernes generelle indkøbsmønster har 

betydet, at dele af bymidterne tømmes for kommercielle funktioner og 

dermed for en væsentlig del af livet i gaderne, har medført, at der i en 

række nordamerikanske og europæiske byer er iværksat offentlige/private 

initiativer i bydele eller lokalområder, der skal være med til at sikre liv, 

vækst og attraktive bymiljøer med butikker og andre byfunktioner. 

Generelt kaldes initiativerne BID (Business Improvement Districts). Der 

er generelt tale om byer, der er væsentligt større end Helsingør, i lande 

hvor offentlige initiativer i forbindelse med byudvikling i mindre skala 

ofte er sjældnere, end det er tilfældet i Skandinavien. 

Tanken bag begrebet er, at det offentlige f.eks. kommunen opkræver en 

ejendomsskat (dækningsafgift), der så i et vist omfang kanaliseres tilbage 

til f.eks. forskønnelse, start af butikker og markedsføring af lokale initia-

tiver i en del af bymidten eller et beboelseskvarter. Skal dette iværksættes 

i Danmark, kræves der naturligvis, at der er lovhjemlet ret til dette. 
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I en dansk sammenhæng arbejdes der i Københavns Kommune med et 

forsøg med "Kvartermanagere" og i Vejle, er der ansat en person i kom-

munalt regi, der skal sikre, at de optimale funktioner og oplevelser kom-

mer til Vejle Midtby og forankres der som en del af en mere overordnet 

erhvervspolitisk satsning. 

I Vordingborg er der ultimo 2013 ansat en citymanager, der skal være 

med til at skabe tværgående initiativer på tværs af handelslivet i Stege, 

Præstø og Vordingborg. 

I shoppingcentre er der ansatte til at varetage både den fælles drift, sikre 

det rette kommercielle indhold og markedsføre dette. Det er måske her-

fra, at inspirationen til ovennævnte stammer. 

I Frederiksgade i Aarhus arbejdes der i et samarbejde mellem Aarhus 

Kommune, en række erhvervsorganisationer, udlejere og virksomheder 

med at bringe gaden tilbage i aarhusianernes bevidsthed efter en årrække 

med tilbagegang og tomme butikslokaler. Man har iværksat et projekt, 

hvor man angiveligt med bæredygtighed som omdrejningspunkt, har fået 

trukket lejere til flere tomme lokaler. 

Det bør overvejes, om ovennævnte i en eller anden form kan anvendes i 

forbindelse med en udvikling og styrkelse af Helsingør bymidtes kom-

mercielle/frivillige miljøer. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag   1 

 

 

Branchefortegnelse 

 
 

 

 



Bilag 1   
Side  2 

1. DAGLIGVARER 

 

47.30.00 Servicestationer med kiosksalg 

47.11.10 Købmænd og døgnkiosker 

47.11.20 Supermarkeder 

47.11.30 Discountforretninger 

47.11.20 Varehuse. Selvbetjeningsbutikker med fuldt fødevaresortiment, hvor 

omsætningen af non-food-varer udgør mere end 20% af den samlede 

omsætning og hvor salgsarealet udgør mindst 1.500m
2
.  

47.21.00 Frugt- og grøntforretninger 

47.22.00 Slagter- og viktualieforretninger 

47.23.00 Fiskeforretninger 

47.24.00 Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer 

47.25.00 Detailhandel med drikkevarer 

47.29.00 Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger 

47.29.00 Chokolade- og konfektureforretninger 

47.29.00 Vinforretninger 

47.26.00 Tobaksforretninger 

47.29.00 Osteforretninger 

47.29.00 Helsekostforretninger 

 47.73.00 Apoteker 

47.74.00 Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler 

47.75.00 Parfumerier 

47.75.00 Materialister 

47.76.10 Blomsterforretninger 

77.22.00 Udlejning af videobånd 
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2.  BEKLÆDNING 

 

47.19.00 Stormagasiner 

47.51.00 Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. 

47.71.10 Dametøjsforretninger 

47.71.10 Herretøjsforretninger 

47.71.10 Herre- og dametøjsforretninger (blandet) 

47.71.20 Babyudstyrs- og børnetøjforretninger  

47.72.10 Skotøjsforretninger 

47.79.00 Forhandlere af brugt tøj 

 47.91.20 Detailhandel fra postordre eller internetforretninger, hvis salgslokale 
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3. BOLIGUDSTYR 

 

43.21.00 El-installatører med butikshandel 

43.22.00 VVS-installatører og blikkenslagerforretninger 

47.53.00 Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning, hvis salgslokale 

43.34.20 Glarmesterforretninger med butikshandel 

47.59.10 Møbelforretninger *) 

47.59.20 Boligtekstilforretninger 

47.59.30 Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager 

m.v.  

47.59.90 Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i .a.n.”  

47.54.00 Detailhandel med elektriske husholdningsapparater 

 47.43.00 Radio- og tv-forretninger 

 47.52.00 Detailhandel med isenkram og glas 

 47.52.20 Byggemarkeder og værktøjsmagasiner 

 47.52.10 Farve- og tapetforretninger 

 47.78.30 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst 

 47.78.40 Kunsthandel og gallerivirksomhed 

47.41.00 Detailhandel med computere, ydre enheder og software 

47.42.00 Detailhandel med telekommunikationsudstyr 

47.79.00 Antikvitetsforretninger 

47.79.00 Detailhandel med brugte varer i forretninger 

47.91.10 Detailhandel fra internet eller postordreforretninger, hvis salgslokale 

47.78.90 Detailhandel med køkken og badeværelseselementer 

95.29.00 Låsesmede, hvis salgslokale 

 

*) Planloven definerer visse møbelforretninger og tømmerhandler med tilknyttet byggemarked som særligt 

pladskrævende varegruppe. ICP behandler omsætningsmæssigt både møbelforretninger og byggemarkedsdelen i 

en tømmerhandel som boligudstyr. 
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4. ØVRIGE UDVALGSVARER 

 

45.40.00 Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv.  

(autoudstyrsforretninger) 

45.32.00 Detailhandel med motorcykler, reservedele og tilbehør 

47.72.20 Lædervareforretninger 

47.63.00 Detailhandel med musik- og videooptagelser 

47.59.40 Forhandlere af musikinstrumenter 

47.61.00 Detailhandel med bøger 

47.62.00 Detailhandel med aviser og papirvarer, herunder kontorartikler og plakater 

47.77.00 Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer 

47.78.10 Optikere 

47.78.20 Fotoforretninger 

47.78.90 Detailhandel med frimærke- og mønter 

47.64.10 Forhandlere af sports- og campingudstyr 

47.65.00 Detailhandel med spil og legetøj 

47.64.20 Cykel- og knallertforretninger 

47.76.30 Dyrehandel 

47.78.90 Pornobutikker  

 47.78.90 Detailhandel med andre varer, barnevogne, børstevarer, skumgummi, ovne 

og pejse, skibsproviantering med butikshandel.  

47.79.00 Bogantikvariater 

47.79.00 Andre forhandlere af brugte varer. 

47.91.10 Detailhandel fra internet eller postordreforretninger, hvis salgslokale 
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5. BUTIKSTYPER DER FORHANDLER SÆRLIGT PLADSKRÆVENDE 

VAREGRUPER 

 

 45.11.20 Detailhandel med biler 

45.19.10 Detailhandel med campingvogne mv. 

47.76.20 Planteforhandlere og havecentre 

47.59.10 Møbelforretninger *) 

47.64.30 Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil 

 47.52.20 Tømmerhandler og butikker med større bygningsmaterialer *) 

 

 

*) Planloven definerer visse møbelforretninger og tømmerhandler med tilknyttet byggemarked som særligt 

pladskrævende varegruppe. ICP behandler detailhandelsomsætningen i både møbelforretninger og 

byggemarkedsdelen i en tømmerhandel som boligudstyr.  
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Bramstræde 7 A 
 Onsdag 

uge 32 
Onsdag 
uge 45 

Fredag 
uge 32 

Fredag 
uge 45 

Lørdag 
uge 32* 

Lørdag 
uge 45* 

Samlet gå trafik 10 -20 7.476 2.604 7.860 3.588 3.480 1.584 

*Lørdag 9-14 

Figur 1 Fodgængere i alt pr. time Bramstræde 7 A onsdag 

 
Figur 2 Fodgængere i alt pr. time Bramstræde 7 A fredag 

 
Figur 3 Fodgængere i alt pr. time Bramstræde 7 A lørdag 
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Brostræde ved Brostræde is 

 Onsdag 
uge 32 

Onsdag 
uge 45 

Fredag 
uge 32 

Fredag 
uge 45 

Lørdag 
uge 32* 

Lørdag 
uge 45* 

Samlet gå trafik 10 -20 6.996 1.248 5.592 1.812 2.208 744 

*Lørdag 9-14 

Figur 4 Fodgængere i alt pr. time Brostræde onsdag 

 

Figur 5 Fodgængere i alt pr. time Brostræde fredag 

 

Figur 6 Fodgængere i alt pr. time Brostræde lørdag 
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Stengade 12 

 Onsdag 
uge 32 

Onsdag 
uge 45 

Fredag 
uge 32 

Fredag 
uge 45 

Lørdag 
uge 32* 

Lørdag 
uge 45* 

Samlet gå trafik 10 -20 14.964 6.120 18.276 9.792 8.412 6.324 

*Lørdag 9-14 

Figur 7 Fodgængere i alt pr. time Stengade 12 onsdag 

 

Figur 8 Fodgængere i alt pr. time Stengade 12 fredag 

 

Figur 9 Fodgængere i alt pr. time Stengade 12 lørdag 
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Stengade 53 

 Onsdag 
uge 32 

Onsdag 
uge 45 

Fredag 
uge 32 

Fredag 
uge 45 

Lørdag 
uge 32* 

Lørdag 
uge 45* 

Samlet gå trafik 10 -20 14.904 4.104 15.636 6.552 8.256 4.272 

*Lørdag 9-14 

Figur 10 Fodgængere i alt pr. time Stengade 53 onsdag 

 
Figur 11 Fodgængere i alt pr. time Stengade 53 fredag 

 

Figur 12 Fodgængere i alt pr. time Stengade 53 lørdag 
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Strandgade 52 

 Onsdag 
uge 32 

Onsdag 
uge 45 

Fredag 
uge 32 

Fredag 
uge 45 

Lørdag 
uge 32* 

Lørdag 
uge 45* 

Samlet gå trafik 10 -20 1.836 636 1.044 828 288 252 

*Lørdag 10-14 

Figur 13 Fodgængere i alt pr. time Strandgade 52 onsdag 

 

Figur 14 Fodgængere i alt pr. time Strandgade 52 fredag 

 

Figur 15 Fodgængere i alt pr. time Strandgade 52 lørdag 
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Strandgade 69 
 Onsdag 

uge 32 
Onsdag 
uge 45 

Fredag 
uge 32 

Fredag 
uge 45 

Lørdag 
uge 32* 

Lørdag 
uge 45* 

Samlet gå trafik 10 -20 2.952 960 2.196 1.656 732 1.248 

*Lørdag 9-14 

Figur 16 Fodgængere i alt pr. time Strandgade 69 onsdag 

 

Figur 17 Fodgængere i alt pr. time Strandgade 69 fredag 

 

Figur 18 Fodgængere i alt pr. time Strandgade 69 lørdag 
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Bjergegade 15 

 Onsdag 
uge 32 

Onsdag 
uge 45 

Fredag 
uge 32 

Fredag 
uge 45 

Lørdag 
uge 32* 

Lørdag 
uge 45* 

Samlet gå trafik 10 -20 8.712 3.132 9.168 4.092 5.136 2.412 

*Lørdag 9-14 

Figur 19 Fodgængere i alt pr. time Bjergegade 15 onsdag 

 

Figur 20 Fodgængere i alt pr. time Bjergegade 15 fredag 

 

Figur 21 Fodgængere i alt pr. time Bjergegade 15 lørdag 
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Bjergegade 5 

 Onsdag 
uge 32 

Onsdag 
uge 45 

Fredag 
uge 32 

Fredag 
uge 45 

Lørdag 
uge 32* 

Lørdag 
uge 45* 

Samlet gå trafik 10 -20 8.868 3.216 9.768 3.624 5.244 2.640 

*Lørdag 9-14 

Figur 22 Fodgængere i alt pr. time Bjergegade 5 onsdag 

 

Figur 23 Fodgængere i alt pr. time Bjergegade 5 fredag 

 

Figur 24 Fodgængere i alt pr. time Bjergegade 5 lørdag 
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Fiolgade 8 

 Onsdag 
uge 32 

Onsdag 
uge 45 

Fredag 
uge 32 

Fredag 
uge 45 

Lørdag 
uge 32* 

Lørdag 
uge 45* 

Samlet gå trafik 10 -20 1.932 1.236 2.196 1.356 912 972 

*Lørdag 9-14 

Figur 25 Fodgængere i alt pr. time Fiolgade 8 onsdag 

 

Figur 26 Fodgængere i alt pr. time Fiolgade 8 fredag 

 

Figur 27 Fodgængere i alt pr. time Fiolgade 8 lørdag 
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Sct. Olaigade 5 

 Onsdag 
uge 32 

Onsdag 
uge 45 

Fredag 
uge 32 

Fredag 
uge 45 

Lørdag 
uge 32* 

Lørdag 
uge 45* 

Samlet gå trafik 10 -20 1.584 792 1.488 888 516 552 

*Lørdag 9-14 

Figur 28 Fodgængere i alt pr. time Sct. Olaigade 5 onsdag 

 

Figur 29 Fodgængere i alt pr. time Sct. Olaigade 5 fredag 

 

Figur 30 Fodgængere i alt pr. time Sct. Olaigade 5 lørdag 
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Stjernegade 18 

 Onsdag 
uge 32 

Onsdag 
uge 45 

Fredag 
uge 32 

Fredag 
uge 45 

Lørdag 
uge 32* 

Lørdag 
uge 45* 

Samlet gå trafik 10 -20 10.716 4.308 13.092 5.940 5.772 3.120 

*Lørdag 9-14 

Figur 31 Fodgængere i alt pr. time Stjernegade 18 onsdag 

 

Figur 32 Fodgængere i alt pr. time Stjernegade 18 fredag 

 

Figur 33 Fodgængere i alt pr. time Stjernegade 18 lørdag 
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Stjernegade 8 

 Onsdag 
uge 32 

Onsdag 
uge 45 

Fredag 
uge 32 

Fredag 
uge 45 

Lørdag 
uge 32* 

Lørdag 
uge 45* 

Samlet gå trafik 10 -20 11.808 3.612 12.528 4.968 6.072 2.880 

*Lørdag 9-14 

Figur 34 Fodgængere i alt pr. time Stjernegade 8 onsdag 

 

Figur 35 Fodgængere i alt pr. time Stjernegade 8 fredag 

 

Figur 36 Fodgængere i alt pr. time Stjernegade 8 lørdag 
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Havnegade v/P-plads 

 Onsdag 
uge 32 

Onsdag 
uge 45 

Fredag 
uge 32 

Fredag 
uge 45 

Lørdag 
uge 32* 

Lørdag 
uge 45* 

Samlet gå trafik 10 -20 4.380 1.296 3.408 1.224 876 492 

*Lørdag 9-14 

Figur 37 Fodgængere i alt pr. time Havnegade v/P-plads onsdag 

 

Figur 38 Fodgængere i alt pr. time Havnegade v/P-plads fredag 

 

Figur 39 Fodgængere i alt pr. time Havnegade v/P-plads lørdag 
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Kulturværftet 

 Onsdag 
uge 32 

Onsdag 
uge 45 

Fredag 
uge 32 

Fredag 
uge 45 

Lørdag 
uge 32* 

Lørdag 
uge 45* 

Samlet gå trafik 10 -20 5.112 1.032 3.864 1.644 996 360 

*Lørdag 9-14 

Figur 40 Fodgængere i alt pr. time Kulturværftet onsdag 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 41 Fodgængere i alt pr. time Kulturværftet fredag 

 

Figur 42 Fodgængere i alt pr. time Kulturværftet lørdag 
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Hestemøllestræde 14 

 Onsdag 
uge 32 

Onsdag 
uge 45 

Fredag 
uge 32 

Fredag 
uge 45 

Lørdag 
uge 32* 

Lørdag 
uge 45* 

Samlet gåtrafik 10 -20 1.596 492 1.800 744 708 288 

*Lørdag 9-14 

Figur 43 Fodgængere i alt pr. time Hestemøllestræde 14 onsdag 

 

Figur 44 Fodgængere i alt pr. time Hestemøllestræde 14 fredag 

 

Figur 45 Fodgængere i alt pr. time Hestemøllestræde 14 lørdag 

 



Fodgængertælling 2013 

17 

Sct. Olaigade 38 

 Onsdag 
uge 32 

Onsdag 
uge 45 

Fredag 
uge 32 

Fredag 
uge 45 

Lørdag 
uge 32* 

Lørdag 
uge 45* 

Samlet gå trafik 10 -20 1.440 816 1.608 732 804 480 

*Lørdag 9-14 

Figur 46 Fodgængere i alt pr. time Sct. Olaigade 38 onsdag 

 

Figur 47 Fodgængere i alt pr. time Sct. Olaigade 38 fredag 

 

Figur 48 Fodgængere i alt pr. time Sct. Olaigade 38 lørdag 
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Stengade 76 

 Onsdag 
uge 32 

Onsdag 
uge 45 

Fredag 
uge 32 

Fredag 
uge 45 

Lørdag 
uge 32* 

Lørdag 
uge 45* 

Samlet gåtrafik 10 -20 2.376 1.020 2.700 1.008 768 504 

*Lørdag 9-14 

Figur 49 Fodgængere i alt pr. time Stengade 76 onsdag 

 

Figur 50 Fodgængere i alt pr. time Stengade 76 fredag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 51 Fodgængere i alt pr. time Stengade 76 lørdag 
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Sudergade 30 

 Onsdag 
uge 32 

Onsdag 
uge 45 

Fredag 
uge 32 

Fredag 
uge 45 

Lørdag 
uge 32* 

Lørdag 
uge 45* 

Samlet gåtrafik 10 -20 1.596 840 1.596 1.332 624 540 

*Lørdag 9-14 

Figur 52 Fodgængere i alt pr. time Sudergade 30 onsdag 

 

Figur 53 Fodgængere i alt pr. time Sudergade 30 fredag 

 

Figur 54 Fodgængere i alt pr. time Sudergade 30 lørdag 
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