
Den gode lokalitet, hvor ligger den?



1. Investorsynspunkt (udlejer og Coop) 

2. Kundesynspunkter (3 trends)

3. Planlovens muligheder, begrænsninger og forhindringer

4. Hvad munder det ud i for Coop? – Den optimale butik

1. Investorsynspunkt (udlejer og Coop) 

2. Kundesynspunkter (3 trends)

3. Planlovens muligheder, begrænsninger og forhindringer

4. Hvad munder det ud i for Coop? – Den optimale butik



Investorerne vil have en bar mark

Lav grund- og byggepris 

Ingen begrænsninger i planlægning af byggeri

Kort opførelsesperiode



Det vil Coop også gerne

Lav husleje 

Optimalt dimensioneret 
butiksanlæg

Gode tilkørselsforhold

Parkeringspladser i terræn 
og tæt på indgang

Gode vareleveringsforhold



Coop har dog også andre krav

Butikkerne skal være rentable
• Krav til antal indbyggere i oplandet 
• Krav til konkurrencesituationen i området
• Hensyn til Coops overordnede butiksnet i området



Men hvad efterspørger kunderne?

1. Discountbutikker

Antallet af discountbutikker øget fra 800 til 1.326 på 10 år

Aktuel vækst på 4,5 % - øvrige segmenter lav eller negativ vækst



Men hvad efterspørger kunderne?

2. Lokale butikker

Danskerne handler flere gange ugentligt end vore nabolande

Vi vil helst handle tæt på bopælen



Men hvad efterspørger kunderne?

3. Bilvenlige butikker

Nemt og bekvemt at køre 
til butikken og parkere

Kort afstand fra parke- 
ringsplads til indgang

• Ingen ramper! 

• Ingen p-kælder!

• Ingen parkeringsafgift!

Kvickly og Fakta Hyrdehøj, Roskilde



Hvad betyder planloven for Coop?

Planloven muliggør 
• Etablering af dagligvarebutikker på max. 1.000 m2 uden for bymidter og 

bydelscentre (bar mark projekter)

Planloven begrænser
• Etablering af nye indkøbscentre (svært at finde store centralt placerede grunde 

i bymidterne)
• Etablering af store supermarkeder og varehuse (vanskeligt at finde 

projektmuligheder eller bar mark projekter i bymidter/bydelscentre)

Planloven forhindrer
• Etablering af dagligvarebutikker over 1.000 m2 uden for bymidter/bydelscentre
• Store dagligvarebutikker over 3.500 m2



Hvad munder det ud i for Coop? – Den optimale Fakta 

Bar mark projekt: Grundstørrelse min. 3.000 m2 – Butiksstørrelse 1.000 m2
Trafik/pendler: Beliggenhed ud til en af de større veje i byen
Opland: Min. 4.000 indbyggere i næroplandet

Fakta Trekroner, Roskilde

Antal Fakta: 364



Den optimale SuperBrugsen

Grundstørrelse min. 4.000 m2
Butiksareal 1.500 – 2.000 m2
Opland min. 6.500 indbyggere
Parkeringspladser min. 80

SuperBrugsen Trekroner, Roskilde

Bydelscenter Bymidte
Bar mark Eksisterende bygning
Trafik/pendler Centralt/kundestrøm
Terrænpark. ”Bymidteparkering”

Antal SuperBrugsen: 271



Den optimale Kvickly 

Grundstørrelse min. 8.000 m2 Butiksareal 3.700 m2
Opland min. 15.000 indbyggere Parkeringspladser min. 150

Kvickly Hyrdehøj, Roskilde

1. prioritet: Bydelscenter
Bar mark – terrænparkering
Trafik/pendler

2. prioritet: Bymidte
Ny bygning centralt/hovedstrøg
P-kælder/dæk nødvendigt onde

Kvickly Algade, Roskilde

Antal Kvickly: 81



Den optimale Irma 

Primært Storkøbenhavn og Nordsjælland
Centralt i bymidten på hovedstrøget - bymidteparkering 
Butiksareal nærbutik: 500 m2 – supermarked: 1.500 m2
Opland min. 4.000 indbyggere

Irma, Roskilde

Antal Irma: 83



Den optimale Dagli’Brugsen

Centralt i bymidten og/eller trafikalt beliggende i provinsby/landsby 
Parkeringspladser min. 20 på terræn
Butiksareal ca. 600 m2
Opland min. 2.000 indbyggere

Dagli’Brugsen Gevninge
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