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K/S Sorø, Holberg Arkaden

Beliggenhed
Ejendommen er under opførelse på Holberg Arkaden 4, 
4180 Sorø.

Aldi flytter fra deres nuværende - langt mindre og utids-
svarende - butik på Absalonsgade, når den nye butik åbner 
på Holberg Arkaden. Aldi kender således området særdeles 
godt og har positionen som den eneste dagligvarebutik i 
Sorø Bymidte. Læs mere om "Dagligvarebutikker i Sorø" på 
side 20-21.

Aldi butikken får en særdeles god beliggenhed centralt i 
Sorø med stor synlighed ud mod gaden Rolighed og med 
yderst optimale parkeringsforhold i form af et stort antal 
offentlige parkeringspladser foran butikken. Parkeringsom-
rådet er byens oplagte sted at sætte bilen for folk, der har 
gøremål i bymidten, hvilket er ideelt for Aldi. 

Rolighed/Vedelsgade forbinder sammen med Storgade den 
nordlige og sydlige del af Sorø. Sorø Kommune oplyser, at 
årsdøgnstrafikken på Rolighed/Vedelsgade i 2018 er målt 
til 4.933 køretøjer. Butikken opnår dermed optimal facade-
værdi i forhold til de mange forbipasserende.

Aldi butikken opføres i centrum for byens detailhandel og 
grænser op til det overdækkede butikscenter "Holberg Arka-
den", der indeholder forskellige butikker, spisesteder samt et 
fitnesscenter. Læs mere om "Holberg Arkaden" på side 22-23. 
Vest for butikken er Storgade, som er byens primære han-
delsgade, der på begge sider er flankeret af mange fine, be-
varingsværdige bygninger med butikslokaler i stueplan og 
boliger ovenpå.

Der står skrevet i Sorø Kommuneplan 2013-2024, at "Sorø 
Bymidte skal være det primære handelsområde i kommu-
nen." 

Foruden handel indeholder bymidten bl.a. byens kulturin-
stitutioner (herunder Sorø Kunstmuseum, der blev udvidet 
med en ny tilbygning i 2011), rådhuset, skoler, samt Sorø 
Akademi, der er byens og oplandets gymnasium inkl. kost-
skoleafdeling med et samlet elevtal på 560.

Aldi butikken får dermed del i et meget stort kundegrundlag 
i Sorø Bymidte.

Infrastruktur og befolkning
Sorø har optimale trafikforbindelser dels via Motorvej E20, 
hvorpå der er direkte adgang nord for byen, og dels via Sorø 
Station, hvor der hver halve time er togforbindelse til Kø-
benhavn og Odense med en transporttid på 45 minutter til 
København og 50 minutter til Odense. Sorø Station er belig-
gende 2 km syd for Aldi butikken. 

Som det fremgår af billedet på næste side, taget fra Sorø 
Kommunes hjemmeside, er der endvidere optimale trans-
porttider til en lang række andre byer, herunder Slagelse og 
Ringsted med en transporttid i tog på 10 minutter.

Der er dermed et stort udbud af arbejdspladser for byens 
borgere inden for pendlerafstand. I rapporten "Vækstvilkår 
2017" udarbejdet af "Center for Vækstanalyse for Vækstfo-
rum Sjælland", står der bl.a. skrevet følgende om Sorø Kom-
mune:

"Med erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser på henholdsvis 
75,7% og 73,1% er andelen af borgere i den erhvervsaktive 
alder, som er til rådighed for arbejdsmarkedet og i beskæfti-
gelse, større end både regions- og landsgennemsnittet."

Beliggenheden på Holberg Arkaden i Sorø danner dermed 
et yderst bæredygtigt grundlag for at drive dagligvarebutik 
eller alternative anvendelser.
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Kilde: Danmarks Statistik

Befolkningstal pr. 1. januar efter by/kommune og tid:

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sorø Kommune 29.522 29.499 29.393 29.288 29.299 29.331 29.543 29.595 29.669

Sorø (inkl. Frederiksberg) 11.140 11.215 11.185 11.236 11.288 11.215 11.329 11.400 11.527
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Dagligvarebutikker i Sorø

Aldi er med sin nuværende placering på Absalonsgade den 
eneste dagligvarebutik i Sorø Bymidte, og vil således fortsat 
være det, når den nuværende butik lukkes, og den nye åb-
nes på Holberg Arkaden.

Butikken på Absalonsgade er utidssvarende og har et salgs-
areal på 446 m2, hvorimod den nye butik på Holberg Arka-
den får et salgsareal på ca. 860 m2. Der bliver dermed plads 
til indvendig bredere og lysere gangarealer, moderne bu-
tiksinventar og nye varegrupper.

Den nye Aldi-butik vil være baseret på Aldi Danmarks nye 
butikskoncept og -design.

I en artikel fra den 8. maj 2018 i Sorø Avis, står der følgende 
skrevet omkring flytningen til den nye butik:

"Når Innovator (Sælger af ejendommen) og Aldi satser så 
meget på Sorø, er det, fordi borgerne i Sorø og omegn i for-
vejen handler meget i butikken. Og det skulle de gerne blive 
ved med."

Peter Bremer, der er ejendoms- og udviklingschef i Aldi, cite-
res for følgende i artiklen:

“
”

Vi ser Sorø som en by i vækst med stort udviklingspotentiale, 
og her er et stort opland. Vi vil gerne fastholde vores position 
som stort og eneste supermarked i Sorøs bymidte.
Peter Bremer, Ejendoms- og udviklingschef i Aldi, til Sorø Avis d. 08.05.2018.

Nuværende placering for Aldi

Holberg 
Arkaden 4

Sorø Station
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Motorvej E20

“
”

Helt konkret vil ALDI satse på butikker af en vis størrelse, og derfor er 
åbning af nye store butikker på de helt rigtige adresser også en del af 
planen, sammen med en designmæssig inspirerende nyfortolkning af 
interiør og vareopsætning, et bredere friskvaresortiment...
Pressemeddelelse fra Aldi, d. 28. juni 2017.

"Vi ser Sorø som en by i vækst med stort udviklingspoten-
tiale, og her er et stort opland. Vi vil gerne fastholde vores 
position som stort og eneste supermarked i Sorøs bymidte."

Flytningen af butikken stemmer desuden overens med Aldi 
Danmarks moderniseringsplan, hvor de i en pressemedde-
lelse fra den 28. juni 2017 bl.a. skrev følgende:

"Helt konkret vil ALDI satse på butikker af en vis størrelse, 
og derfor er åbning af nye store butikker på  de helt rigtige 
adresser også en del af planen, sammen med en design-
mæssig inspirerende nyfortolkning af interiør og vareopsæt-
ning, et bredere friskvaresortiment..."

Øvrige dagligvarebutikker i Sorø
Sorø har en langstrakt nord-sydgående bystruktur, hvor by-
delene Pedersborg, bymidten og Frederiksberg ligger på en 
akse omgivet af søer, skove og grønne områder.

Det fremgår på kortet til højre, at Aldi med sin placering i 
bymidten har optimal afstand til byens øvrige dagligvarebu-
tikker. Der er placeret tre butikker nord for Ringstedvej, og 
yderligere to butikker i den nordlige bydel Pedersborg. Mod 
syd er der i bydelen Frederiksberg beliggende 2 butikker.
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Holberg Arkaden

Den nye Aldi butik grænser op til det overdækkede butiks-
center ”Holberg Arkaden” (benævnes herefter "butikscen-
tret"), der er placeret bag/øst for den centrale del af Stor-
gade. Butikscentret blev taget i brug i 2001 og har adgang 
direkte fra Storgade - og har et tilsvarende indgangsparti i 
den modsatte ende, mod Vedelsgade/Rolighed, ved den nye 
Aldi butik.

De enkelte bygninger er kædet sammen af en let konstruk-
tion med glaspartier, og midt i arkaden findes et torv, der er 
omkranset af butikslejemål.

Butikscentret grænser op til den nye Aldi butik mod syd, 
hvor der på samme matrikel tidligere lå en utidssvarende Su-
perBest butik, som lukkede i starten af 2012. Der var drevet 
Supermarked i bygningen siden 1976. Nedrivningen af den 
gamle bygning startede i juni måned i indeværende år for at 
give plads til opførelsen af den nye Aldi butik.

Forinden lukningen af SuperBest, havde en Netto butik for-
ladt butikscentret på grund af en for trang butik, og i stedet 
flyttet til en nybygget butik på Apotekervej, jf. oversigtskor-
tet på side 21. 

Butikscentret var efter lukningen af dagligvarebutikkerne 
udfordret af tomme butikslejemål, og ejendommen var 
igennem en tvangsauktion efter ejeren blev begæret kon-
kurs i 2012. Sidenhen har butikscentret været ejet af tyske 

Aareal Bank, og kom så i 2016 igen på danske hænder, da 
en lokal investor købte butikscentret igennem sit ejendoms-
selskab.

Særdeles positiv udvikling på Holberg Arkaden
Butikscentret har med den nye ejer oplevet stor interesse for 
centrets lejemål, og med åbningen af JuiceClub og Loop Fit-
ness i starten af 2018 er aktiviteten i centret øget og med til 
at sikre en god kundetilstrømning til Aldi butikken.

Sorø Avis bragte i januar 2018 en artikel, hvor indehaveren af 
det nye fitnesscenter blev interviewet. Der blev bl.a. skrevet 
følgende:

"Jeg synes, Sorø er en driftig by, der sker mange ting hernede - 
også i centret, forklarer Lasse Stig Hansen, der på det seneste 
har kunnet følge med i, at mange af lokalerne er blevet besat i 
centret og derfor også valgte at slå til da der kun var et lokale 
tilbage."

Den positive udvikling er understøttet af lokalplanen for 
området, som har fået bredere anvendelsesbestemmelser. 
Læs mere om lokalplanen side 24-25.

Der er således skabt særdeles positiv synergi på Holberg Ar-
kaden med lejemålene i butikscentret og den nye Aldi butik, 
som er under opførelse.

“
”

Jeg synes, Sorø er en driftig by, der sker mange ting hernede - også i centret, 
forklarer Lasse Stig Hansen, der på det seneste har kunnet følge med i, at man-
ge af lokalerne er blevet besat i centret og derfor også valgte at slå til da der 
kun var et lokale tilbage.
Sorø Avis d. 23.01.2018 i et interview med indehaveren af Loop Fitness i Sorø.
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Foto fra den 10. september 2018

Foto fra den 10. september 2018. Billedet viser indgangspartiet til butikscentret "Holberg 
Arkaden" fra Vedelsgade/Rolighed.

Foto fra den 10. september 2018. Billedet viser indgangspartiet 
til butikscentret "Holberg Arkaden" fra Storgade.

Butikscentret 
"Holberg Arkaden"


