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Oplægsholder  Spørgsmål  Godt råd 1 Godt råd 2 Godt råd 3 
 
Tre gode råd fra 
Kommuneplanlægger 
Mette Kristoffersen, 
Aalborg Kommune 

 
I Aalborg Kommune 
arbejder på at bevare 
balancen mellem de 
forskelige detailhandels-
områder.  
Hvad er dine bedste råd til 
andre kommuner i den 
sammenhæng? 

 
Lav en klar detailhandelsstruktur, 
der definerer en klar rolle-
fordeling mellem bymidter, 
bydelscentre. Lokalcentre og 
aflastningsområdet. Fx har 
Aalborg bymidte rollen som 
regionalt handels- kultur- og 
oplevelsescentrum, mens 
aflastningscentret City Syd alene 
er regionalt handelscenter.  
 

 
Søg politisk ejerskab til 
detailhandelsstrukturen og 
vær offensiv for at fastholde 
og understøtte den 
definerede rollefordeling. 
 

 
Arbejd målrettet og strategisk 
med at placere dagligvare-
butikker som dynamo for 
skabelse af byliv.  
 
 

 
Tre gode råd fra  
Direktør  
Per Nyborg,  
Institut for Center-
planlægning A/S  

 
Væksten i e-handelen vil 
medvirke til, at vi i 
fremtiden vil få færre 
udvalgsvarebutikker. Jeres 
fremtidsscenarier tyder på, 
at mange bymidter vil 
opleve butiksdød.  
Hvad er dine bedste råd til 
kommunerne i den 
sammenhæng?  

 
Det er vigtigt at revurdere 
planlægningen i lyset af e-
handelens voldsomme vækst. 
Overvej om den gældende 
centerstruktur vil være robust 
under detailhandelens nye vilkår. 
Hvilke funktioner kan byerne 
realistisk opretholde og passer de 
tidligere foretagne arealudlæg til 
nye butikker med de fremtidige 
behov? 
 

 
Selv butikker i gode og 
centralt placerede 
butikslokaler vil blive ramt. 
Huslejerne kommer under 
pres, hvilker vil gøre 
lokalerne billigere og dermed 
attraktive for andre 
butikstyper. tænk i andre 
anvendelsesmuligheder for 
tidligere butikslokaler. 

 
Overvej at indskrænke 
bymidten, så bymidte-
afgrænsningen svarer bedre til 
den funktionelle bymidte. 
  
 

 
Tre gode råd fra 
Projektchef  
Kristian Bransager,  
COWI A/S 

 
Vi vil have færre butikker 
når den aktuelle krise er 
overstået, siger du.  
Hvad er dine bedste råd til 
kommunerne i den 
sammenhæng?  

 
Hold for alt i verden fast i 
butikkerne men tænk også nyt. 
Der vil være behov for at andre 
funktioner supplerer bymidternes 
butikker. Det kan være både 
private og offentlige funktioner. 
Kreativ tænkning hvor 
funktionerne blandes kan være 
med til at skabe nye attraktioner. 
  

 
Tænk dernæst på bymidtens 
struktur. Er der god og 
attraktiv sammenhæng 
mellem bymidtens store 
attraktioner, strøgområdets 
struktur og ankomst-
punkterne med bil, kollektiv 
transport, cykling og gang?  

 
Tilgængeligheden til 
bymidterne er noget overset 
som udviklings-element. Giv 
derfor ankomstmulighederne 
til bymidten et service-
eftersyn. En tur til byen skal 
være let og overskuelig. 
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Tre gode råd fra 
Projektleder  
Torsten Bo Jørgensen,  
COWI A/S 

 
Stadig mere handel flytter 
fra bymidter til centre, men 
kommunerne kan støtte 
bymidten ved udvikle 
kvaliteten af detail-
handelen, siger du.  
Hvad er dine bedste råd til 
kommunerne i den 
sammenhæng? 
 

 
Kopier shoppingcentrenes center 
manager-funktion/ 
marketingschef, så bymidten kan 
lave fælles markedsføring af 
bymidtens profil, butikker, 
åbningstider og events.   

 
Tyske kommuner har gode 
erfaringer med at udvikle 
bymidter ved at analysere 
butiksmikset og tiltrække de 
butikker, der mangler. Ofte i 
tæt samarbejde med 
erhvervsmæglere og 
handelsstandsforeninger. 

 
Glem ikke de klassiske dyder. 
Efteruddan den enkelte 
butiksejer i fx lagerstyring, 
indkøbspolitik, økonomistyring 
og kundeservice.  
 

 
Tre gode råd fra  
Adm. direktør  
Jan Poulsen,  
Reitan Ejendoms-
udvikling A/S 

 
Som ejendomsudvikler for 
Rema1000 oplever du ofte 
at ’alle vil udvikling, men 
ingen vil forandring’.  
Hvad er dine bedste råd til 
kommunerne i den 
sammenhæng? 
 

 
Politikere og planlæggere skal 
have mod til at holde fast i 
planer, når borgere og 
lokalaviser farer i flint over 
beliggenheden af en ny 
Rema1000-butik  

 
Ingenting er statisk. Overvej 
om byernes nye tyngde-
punkter ligger tættere på det 
overordnede vejnet, end i 
den traditionelle bymidte.   

 
Inddrag os developere i 
udarbejdelsen af kommune-
planen.  

 
 
 
 


