
Virklund: Nye dagligvarebutikker kan 
være klar til at åbne næste år 
Lokalplan, der skal bane vej for nyt centerområde med en Rema 1000 og en Superbrugsen, er 
lige på trapperne 
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Virklund Centret og pizzeriaet ud mod Virklundvej skal rives ned. Det gælder også husene i 
området syd for det nuværende center. Rema 1000 og Brugsforeningen Tryg har købt 
ejendommene i området. Den kommende Superbrugsen skal erstatte den nuværende 
Dagli’Brugsen midt i byen. Foto: Jakob Stigsen Andersen  
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VIRKLUND Det er snart to år siden, at Rema 1000 og Brugsforeningen Tryg kunne 
præsentere planerne for et nyt centerområde med to nye, store dagligvarebutikker i 
Virklund. Nu rykker de kommende dagligvarebutikker langt om længe et skridt 
nærmere. 



Et forslag til en ny lokalplan, der skal bane vej for en Superbrugsen og en Rema 1000 i 
trekanten mellem Virklundvej, Horsensvej og Virklund Plejecenter, er lige ved at være 
klar og forventes at lande på politikernes bord i plan- og vejudvalget i næste måned. 

Det oplyser arkitekt Claus Christensen fra Silkeborg Kommune. 

 

Læs også 

Tre hovedpunkter for udvikling i Virklund 
 
Det betyder, at de nye butikker - om alt går vel - kan slå dørene op engang næste år og 
ikke i løbet af 2022 som først håbet. 

- Vi håber på, at lokalplanen bliver godkendt i løbet af sommeren eller efter sommeren. 
Så kan vi komme i gang, og så har vi nogle butikker, der står klar i 2023. Det anser jeg 
for realistisk, siger Stephan Sørensen, der er udviklingsdirektør i Rema Etablering. 

Vi håber på, at lokalplanen bliver godkendt i løbet af sommeren eller efter sommeren 

Stephan Sørensen, udviklingsdirektør i Rema Etablering 

Center og huse rives ned 
Rema står i samarbejde med Brugsforeningen Tryg, der driver Kvickly og Superbrugsen 
i Ry, Superbrugsen Kolt og Dagli’brugsen i Virklund, for det store projekt i Virklund. Det 
indebærer, at det nuværende butikscenter i Virklund bliver revet ned og sammen med 
området syd for centret omdannet til et helt nyt centerområde med butikker. 

Både Virklund Centret og de øvrige ejendomme i området er købt af Rema 1000 og 
Brugsforeningen Tryg. Også disse ejendomme skal rives ned for at give plads til de nye 
butikker. 

Området kommer foruden en Superbrugsen på 2000 kvadratmeter og en Rema 1000 på 
1200 kvadratmeter til at rumme en mindre forretning eller café på 200 kvadratmeter. 
Det giver det nuværende pizzeria på Virklundvej, der også skal rives ned, mulighed for 
at følge med over i nybyggeri i det nye centerområde. 

Desuden er planlagt et tankanlæg, omkring 230 kundeparkeringspladser og et offentligt 
torv. 

 



Læs også 

Nyt lyskryds i Virklund 
Abonnement 

Nye lyskryds og ny vej 
Endelig bliver en helt ny vej og to nye lyskryds en væsentlig del af den nye lokalplan. En 
forudsætning for det nye centerområde er nemlig, at det nuværende kryds og 
indkørslen til byen ved Horsensvej/Virklundvej og Gunilshøjvej bliver nedlagt og 
erstattet af et nyt kryds 250 meter længere mod syd på Horsensvej. 

Fra det nye kryds skal der være adgang til Virklund via en ny vej, der munder ud i 
Virklundvej i et ligeledes nyt, lysreguleret kryds. Den nye adgangsvej skal ligge mellem 
det kommende centerområde og Virklund Plejecenter. 

Det er tidligere anslået, at denne løsning kommer til at koste 10-12 mio. kr., og det ligger 
fast, at Rema 1000 og Brugsforeningen Tryg skal betale en del af regningen. 

De to nye kryds og den nye vej mellem det kommende centerområde og plejecentret 
skal være på plads, før de nye butikker kan åbne. 

Vi havde da håbet, at tingene gik hurtigere. Og det gælder ikke kun os, men alle 
interessenter - også kommunen, grundejere og lokalsamfundet. Men det er bare enormt 
komplekst 

Stephan Sørensen, udviklingsdirektør i Rema Etablering 

Kompleks opgave 
Selvom Rema 1000 og Brugsforeningen Tryg havde håbet på at byde de første kunder 
velkommen i to nye butikker engang i løbet af i år, så er der fra Rema 1000’s side stor 
forståelse for, at det trækker ud, og at forslaget til ny lokalplan for området foreløbig 
har været undervejs i et år og snart fire måneder. 

- Vi havde da håbet, at tingene gik hurtigere. Og det gælder ikke kun os, men alle 
interessenter - også kommunen, grundejere og lokalsamfundet. Men det er bare enormt 
komplekst, når man skal have en ny vejstruktur. Lokalplaner er i sig selv meget 
detaljerede og komplekse, og det kompliceres yderligere af, at der skal anlægges nye 
kryds og en ny vej, siger Stephan Sørensen. 

Lokalplanforslaget vil blive sendt i offentlig høring i otte uger, når plan- og vejudvalget 
og siden økonomiudvalg og byråd har sagt god for det. 



 
Sådan kan det nye centerområde i trekanten mellem Virklundvej, Horsensvej og en helt ny 
adgangsvej syd for området og nord for Virklund Plejecenter (nederst) komme til at tage sig ud 
med to nye dagligvarebutikker, en mindre butik, pizzeria eller café samt tankanlæg og 



parkeringspladser. Trafikken til den nye vej vil blive reguleret via to nye lysregulerede kryds - 
det ene på Horsensvej og i den modsatte ende på Virklundvej. Illustration: Silkeborg Kommune 
 


