
Den gode lokalitet, hvor ligger den? 
 



1. Coop og Butiksudvikling 

 

2. Investorsynspunkt (udlejer og Coop)  

 

3. Kundesynspunkter (3 trends) 

 

4. Den ikke levende bymidte 

 

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

 

6. Udfordringer i forhold til kommunernes planlægning 



Coop Danmark A/S 

Irma A/S 
100% 

fakta A/S 
100% 

Coop Trading A/S 
25% 

Brugsforeninger 
(Franchistagere) 

FDB 

Coop er Danmarks største dagligvarevirksomhed,  

der driver kæderne Kvickly, SuperBrugsen,  

Dagli’Brugsen, coop.dk og datterselskaberne fakta A/S  

og Irma A/S 

 

Coop har ca. 36.000 medarbejdere sammen med de 

selvstændige brugsforeninger  

 

Coop Danmark A/S er ejet af FDB, der har mere end 1 million 

medlemmer 



78 butikker 

65 Coop - 13 brugsforeninger 

Varehuse 

249 butikker 

109 Coop - 140 brugsforeninger 

Supermarkeder 

379 butikker 

135 Coop - 244 brugsforeninger 

Minimarkeder 

82 butikker 

Heraf 4 Irma city 

Discount 

E-handel 

400 butikker 

Heraf 13 Fakta Quick og 30 SemiQuick 

Coops kæder 
Antal butikker pr. oktober 2012 

Landsdækkende 

onlinesupermarked 

Køb på nettet og få leveret 

hjem til døren eller hent gratis i 

medlemskæderne 10 butikker 

http://www.coop.dk/upload_old/kvickly.eps
http://www.coop.dk/upload/modul/coop/billeder/0912200515572131882.eps
http://www.coop.dk/upload/modul/coop/diverse/SB_Basic_Logo_CMYK.eps


Projektudvikling 

Etablering 

Butiksudvikling 

• Udvikling og forhandling af butiksprojekter  

 for Coops egne detailkæder  og  

 Brugsforeninger, herunder juridisk rådgivning  

• Sikre de optimale butiksbeliggenheder 

•  Køb, salg og udlejning af fast ejendom 

• Større strategiske udviklingsprojekter 

• Opkøb af konkurrenter  

 (Mergers and Acquisitions) 

• Modernisering,  konvertering og nybyggeri 

 af butikker  

• Sikre optimale bygnings- og indretnings- 

 løsninger,  herunder energirigtige løsninger 

• Byggeprojekter/Byggerådgivning 

• Projekt-/byggeledelse  

http://www.coop.dk/upload/modul/coop/diverse/Kvickly_logo_payoff_ok.eps
http://www.coop.dk/upload/modul/coop/diverse/Irmalogo_pos_CMYK.eps
http://www.coop.dk/upload/modul/coop/billeder/DB logo 2008 Pantone.eps


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 selvfølgelig 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 900 til 1.457 på 10 år 

Aktuel vækst på 4,0 % - 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 

Betydningen af afskaffelsen af lukkeloven ændrer ikke Coops 

strategi  



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 



Den ikke levende bymidte 

 

 



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

Bar mark projekt Grundstørrelse min. 4.000 m2 – Butiksstørrelse 1.000 m2 

Trafik/pendler  Beliggenhed ud til en af de større veje i byen 

Opland min. Min. 3.000 indbyggere 



Den optimale SuperBrugsen  

Grundstørrelse min. 6.000 m2 

Butiksareal 1.800 – 2.000 m2  

Opland min. 10.000 indbyggere 

Parkeringspladser min. 80 

SuperBrugsen Stensballe, Horsens 

Bydelscenter Bymidte 

Bar mark  Eksisterende bygning 

Trafik/pendler Centralt/kundestrøm 

Terrænpark. ”Bymidteparkering” 



Den optimale Kvickly  

Grundstørrelse min. 10.000 m2   Butiksareal 3.700 m2  

Opland min. 20.000 indbyggere  Parkeringspladser min. 200 

Kvickly Hyrdehøj, Roskilde 

1. prioritet: Bydelscenter  

Bar mark – terrænparkering 

Trafik/pendler   

2. prioritet: Bymidte  

Ny bygning centralt/hovedstrøg 

P-kælder/dæk nødvendigt onde 

Kvickly Buddinge(åbner 2013) 



Den optimale Irma  

Beliggenheder i Storkøbenhavn og Nordsjælland 

Centralt i bymidten på hovedstrøget - bymidteparkering  

Butiksareal: 600-800 kvm.  

Opland min. 4.000 indbyggere 

Irma, Roskilde 



Udfordringer i forhold til kommunernes planlægning  

Den optimale placering er i mange tilfælde en kombination af boliger (et godt 

næropland) kombineret med en trafikal god placering. 

Eksempel på et område, hvor der er udlagt arealer til butikker (røde cirkler), 

men hvor de ikke ligger optimalt i forhold til trafikken. 

God trafikal og 

boligorienteret 

beliggenhed 

God trafikal og 

boligorienteret 

beliggenhed 



Udfordringer i forhold til kommunernes planlægning  

I nedenstående tilfælde ønsker kommunen randbebyggelse ud til vejen, hvilket 

ødelægger planløsningen (herunder parkeringssituationen) på projektet. 



Udfordringer i forhold til kommunernes planlægning  

I nedenstående tilfælde er der et eksisterende lokalcenter med en resterende 

byggeret på 400 m2. Kommunen vil ikke udvide centerområdet, og det er derfor 

ikke muligt at etablere en optimal dagligvarebutik 



Udfordringer i forhold til kommunerne  

I nedenstående tilfælde har Coop en eksisterende Fakta som ønskes udvidet. 

Da der ligger en gammel lokalplan med et krav til parkering på 1 til 12,5 m2 

frem for normalt 1 til 25 m2, er det ikke muligt at overholde parkeringskravene 

og dermed udvide butikken. 



Hvad kan Coop bidrage med 

I forbindelse med kommuneplanlægning m.m. 

kan Coop bidrage med analyser og vurderinger af 

fremtidig butiksstruktur og detailplanlægning 

Ved konkrete projektmuligheder og ønsker kan 

Coop hurtigt og enkelt fremkomme med forslag, 

der tilsikrer en ordentlig og fornuftig løsning af 

muligheden 

Brug vores erfaring og viden 


