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ICP A/SICP A/SICP A/S

Eksempler på
 

investorer og entreprenørerEksempler pEksempler påå
 

investorer og entrepreninvestorer og entreprenøørerrer

Aareal Bank
Cargill
Carlsberg 
Grontmij Carl Bro
Ceraco
DADES/DATEA
Dan-Ejendomme
DSB
ECE Projektmanagement
Enggaard
Foras Holding
FrederiksborgGruppen
Jones Lang LaSalle

Keops Development
KPC Byg
Kristensen Ejendomme
Magasin Ejendomme
MT Højgaard
Nordea
NCC Danmark
Phillipsen
Realkredit Danmark
Skanska 
Steen & Strøm Danmark
TK Development
Trizechahn



ICP A/SICP A/SICP A/S

Eksempler på
 

klienter inden for detailhandelEksempler pEksempler påå
 

klienter inden for detailhandelklienter inden for detailhandel
CinemaxX Gmbh
F Group A/S
IKEA A/S
Intersport A/S
JC/Brothers AB
Ford Motor Company
Reitan
LIDL
Dansk Supermarked
Silvan A/S
Thiele A/S
Magasin Du Nord
Illum



ICP A/SICP A/SICP A/S

Ministerier, Amter/regioner og kommunerMinisterier, Amter/regioner og kommunerMinisterier, Amter/regioner og kommuner
Københavns Kommune
Frederiksberg Kommune
Aalborg Kommune
Århus Kommune
Odense Kommune
Tidl. Fyns Amt
Tidl. Århus Amt
Viborg Kommune
Slagelse Kommune
Lolland Kommune
Miljøministeriet
Socialministeriet



Shopping giver liv i bymidtenShopping giver liv i bymidten
Hvordan kan vi tiltrHvordan kan vi tiltræække investorer?kke investorer?



UdviklingenUdviklingen……
Detailhandelen fDetailhandelen føør:r:

•• Butikker lButikker låå
 

kun i byernekun i byerne

•• Flest dagligvarebutikkerFlest dagligvarebutikker

•• Lav kLav kæædedannelsededannelse

•• Forholdsvis smForholdsvis småå
 

butikkerbutikker

•• Lokale oplandeLokale oplande



UdviklingenUdviklingen……
Detailhandelen i forandring:Detailhandelen i forandring:

•• Butikker uden for byerneButikker uden for byerne

•• Flest udvalgsvarebutikkerFlest udvalgsvarebutikker

•• ØØget kget kæædedannelsededannelse

•• Stadig stStadig støørre butikkerrre butikker

•• Regionale oplandeRegionale oplande



UdviklingenUdviklingen……
Og hvad ser vi lige nu?:Og hvad ser vi lige nu?:

•• Butikker har fokus pButikker har fokus påå
 

byernebyerne

•• ShoppingcentreShoppingcentre
 

i i bymidternebymidterne

•• Mange funktioner Mange funktioner éét stedt sted

•• Attraktion skabes ud fra Attraktion skabes ud fra 
mange parametremange parametre

•• Mange typer af oplandeMange typer af oplande



Hvorfor denne udvikling?Hvorfor denne udvikling?

•• Planloven har virketPlanloven har virket

•• Investorerne har set mulighederne i Investorerne har set mulighederne i bymidternebymidterne

•• StStøørre investeringssikkerhedrre investeringssikkerhed

•• Internationalisering af detailhandelenInternationalisering af detailhandelen



Hvorfor denne udvikling?Hvorfor denne udvikling?

•• Flere fritidsinteresser giver Flere fritidsinteresser giver øøget tidspres. Flere get tidspres. Flere 
æældre, men ikke gamle forbrugere.  Forbruget ldre, men ikke gamle forbrugere.  Forbruget 
stopper ikke ved pensioneringstopper ikke ved pensionering……

•• Vi vil ikke lVi vil ikke læængere alle have det sammengere alle have det samme……
 

i alle i alle 
situationer!situationer!

•• ””Fra 2 til 52 slags saltFra 2 til 52 slags salt””. Branding, storytelling og . Branding, storytelling og 
diversificeringdiversificering

•• Mange vil Mange vil bbåådede shoppingcentrets bredde shoppingcentrets bredde ogog 
bymidtens unikke tilbudbymidtens unikke tilbud



Hvorfor denne udvikling?Hvorfor denne udvikling?

•• BBææredygtighed/teknologiredygtighed/teknologi: Milj: Miljøømmææssige ssige øønsker nsker 
og krav fra mange sider (bl.a. mindre brug af bil, og krav fra mange sider (bl.a. mindre brug af bil, 
energirigtigt byggeri, sund levevis)energirigtigt byggeri, sund levevis)

•• OvenstOvenståående fordrer nende fordrer næærhed til mange funkrhed til mange funk--
 tioner (bl.a. til offentlig transport)tioner (bl.a. til offentlig transport)

•• Internettet har taget en bid af den fysiske Internettet har taget en bid af den fysiske 
detailhandel detailhandel ––

 
men ogsmen ogsåå

 
stimuleret et vstimuleret et vææld af ld af 

behov, idbehov, idééer, viden og nye produkterer, viden og nye produkter

•• Nethandelen er med til at presse oplevelsesNethandelen er med til at presse oplevelses--
 øøkonomien ind i vores hverdagkonomien ind i vores hverdag



Eksempel: Shoppingcentre i bymidtenEksempel: Shoppingcentre i bymidten

•• DanmarkDanmark: Mange nyere shoppingcentre er opf: Mange nyere shoppingcentre er opføørt rt 
i bymidteni bymidten



Eksempel: Shoppingcentre i bymidtenEksempel: Shoppingcentre i bymidten

•• Lige NULige NU: Is: Isæær str støørre byomdannelsesprojekter rre byomdannelsesprojekter 
med mange aktmed mange aktøører og mange funktioner: detailrer og mange funktioner: detail--

 handel, kultur, erhverv og bolighandel, kultur, erhverv og bolig

Spinderiet i Valby: ca. 20.000 mSpinderiet i Valby: ca. 20.000 m22 detailhandeldetailhandelCarlsberg: ca. 25.000 mCarlsberg: ca. 25.000 m22 detailhandel ad detailhandel ad åårere



•• 140.000 m140.000 m2 2 detailhandel, biograf, samt flere detailhandel, biograf, samt flere 
hundrede boliger, erhverv mv. = mere livhundrede boliger, erhverv mv. = mere liv

Også  i udlandetOgsOgsåå  i udlandeti udlandet
•• Cabot Circus i Bristol har gjort byen til en af Cabot Circus i Bristol har gjort byen til en af 
Englands stEnglands støørste shoppingdestinationerrste shoppingdestinationer

•• Langt flere besLangt flere besøøgende i byen og flere kunder gende i byen og flere kunder 
hos spisestedernehos spisestederne



•• Detailhandel , biograf og museum. 840 boliger Detailhandel , biograf og museum. 840 boliger 
og 380.000 mog 380.000 m22

 
kontorareal tilknyttetkontorareal tilknyttet

Roppongi Hills -  TokyoRoppongi Hills Roppongi Hills --  TokyoTokyo
•• Hidtil stHidtil støørste private udviklingsprojekt i byenrste private udviklingsprojekt i byen

•• Enormt fokus pEnormt fokus påå
 

tidssvarende infrastruktur: tidssvarende infrastruktur: 
metro, tog og bus binder det hele sammenmetro, tog og bus binder det hele sammen



•• 160 butikker og 25 spisesteder160 butikker og 25 spisesteder

Bullring -  BirminghamBullring Bullring --  BirminghamBirmingham
•• Byfornyelse i hjertet af BirminghamByfornyelse i hjertet af Birmingham

•• Med 36,5 mio. besMed 36,5 mio. besøøgende var Bullring gende var Bullring 
Englands mest besEnglands mest besøøgte shoppingcentergte shoppingcenter

•• Oprindeligt fra 60Oprindeligt fra 60’’erne, men udbygget og erne, men udbygget og 
komplet opdateret over en komplet opdateret over en åårrrræække i 00kke i 00’’erneerne

•• Ikke kun shopping, men konferencefaciliteter Ikke kun shopping, men konferencefaciliteter 
og et mog et måål for arkitekturl for arkitektur--

 
og kunstinteresseredeog kunstinteresserede



•• 270 butikker, spisesteder og 270 butikker, spisesteder og øøvr. funktionervr. funktioner

Westfield -  LondonWestfield Westfield --  LondonLondon
•• Virkelig imponerende shoppingcenter pVirkelig imponerende shoppingcenter påå

 150.000 m150.000 m22
 

(udlejningsareal) (udlejningsareal) ååbnet i 2008bnet i 2008

•• Har formHar formåået at tiltret at tiltræække luksuskke luksus--brands som brands som 
Dior, Burburry, Gucci og Tiffany & CoDior, Burburry, Gucci og Tiffany & Co

•• Fantastisk flot food court inde i centret og Fantastisk flot food court inde i centret og 
imponerende restaurantimponerende restaurant--gade udenforgade udenfor•• Direkte adkomst med metro, tog, bus og bilDirekte adkomst med metro, tog, bus og bil



•• 290 butikker og spisesteder, bl.a. 4 stor290 butikker og spisesteder, bl.a. 4 stor--
 magasinermagasiner

Ala Moana -  HonoluluAla Moana Ala Moana --  HonoluluHonolulu
•• Verdens stVerdens støørste open air centerrste open air center

•• Ala Moana er eksempel pAla Moana er eksempel påå, at man fortsat kan , at man fortsat kan 
udforme en shoppingdestination pudforme en shoppingdestination påå

 
unik visunik vis

•• Netop renoveret. 42 mio. besNetop renoveret. 42 mio. besøøgende gende åårligt!rligt!



•• Fokus pFokus påå
 

at vat væære noget for bre noget for bååde lokale og de lokale og 
turister turister ––

 
2.800 m2.800 m22

 
have m. undervisning i danshave m. undervisning i dans

Royal Hawaiian-  HonoluluRoyal HawaiianRoyal Hawaiian--  HonoluluHonolulu
•• Naturen er inddraget i dette open air centerNaturen er inddraget i dette open air center

•• I alt 29.000 mI alt 29.000 m22
 

og 110 butikker og spisestederog 110 butikker og spisesteder



Aktuelle trends: Hvilke funktioner?Aktuelle trends: Hvilke funktioner?

•• Blandes detailhandel, kultur, erhverv, boliger og Blandes detailhandel, kultur, erhverv, boliger og 
fritidsaktiviteter, skabes ofte i sig selv mere livfritidsaktiviteter, skabes ofte i sig selv mere liv

•• F.eks. butikker, biografer, boliger, bibliotek, F.eks. butikker, biografer, boliger, bibliotek, 
sportsfaciliteter, liberale erhverv, kunst og kultur i sportsfaciliteter, liberale erhverv, kunst og kultur i 
indbyrdes gindbyrdes gåå--afstandafstand

•• Kollektiv trafik indtKollektiv trafik indtæænkes fra starten. nkes fra starten. 
Dobbeltudnyttelse af  parkeringspladserDobbeltudnyttelse af  parkeringspladser

•• MenMen……vi er simpelthen ikke nok mennesker til at vi er simpelthen ikke nok mennesker til at 
skabe liv i alle bydele hele dskabe liv i alle bydele hele døøgnet. gnet. 

--
 

Sats pSats påå
 

udvalgte omrudvalgte områåder!der!



Aktuelle trends: Hvordan?Aktuelle trends: Hvordan?

•• Der er fortsat en attraktion forbundet med at Der er fortsat en attraktion forbundet med at 
ggøøre det bedre end de andrere det bedre end de andre……

Bibliotek indrettet i shoppingcentret Metropol, HjBibliotek indrettet i shoppingcentret Metropol, Hjøørringrring



Bud pBud påå  morgendagens trendsmorgendagens trends

•• Kommunerne vil pKommunerne vil påå
 

sigt bruge flere krsigt bruge flere krææfter pfter påå
 mere detaljeret at styre og prmere detaljeret at styre og prææge byudviklingenge byudviklingen

•• IdentificIdentificéér byens styrker, sr byens styrker, sæærkende og markedsrkende og markeds--
 mmææssige muligheder ssige muligheder ––

 
hvad vil vi?hvad vil vi?

•• Ikke alene udstikke rammerne, men ogsIkke alene udstikke rammerne, men ogsåå
 

fføølge lge 
visionerne i mvisionerne i mååll

•• ……
 

men hvordan?men hvordan?



Bud pBud påå  morgendagens trendsmorgendagens trends

•• Visioner, arealudlVisioner, arealudlææg afstemt markedet og en g afstemt markedet og en 
helhedsorienteret planlhelhedsorienteret planlæægning vil tiltrgning vil tiltræække kke 
investorer og developereinvestorer og developere

•• Investorer vil gerne kunne se mange Investorer vil gerne kunne se mange åår frem r frem ––
 hvor skal udviklingen ske, omfang og indhold? hvor skal udviklingen ske, omfang og indhold? 

•• ……
 

ssåådan her ser hverken Silkeborg eller dan her ser hverken Silkeborg eller 
HelsingHelsingøør nr nææppe ud i morgenppe ud i morgen

•• De store byudviklingsprojekter findes ikke kun i De store byudviklingsprojekter findes ikke kun i 
ØØrestad og Nordhavnen i Krestad og Nordhavnen i Køøbenhavnbenhavn……



•• Byomdannelsesprojekt med mange interesByomdannelsesprojekt med mange interes--
 senter senter ––

 
ca. 320.000 mca. 320.000 m2 2 arealareal

Køge KystKKøøge Kystge Kyst
•• FFæælles selskab mellem Klles selskab mellem Køøge Kommune og ge Kommune og 
Realdania ArealudviklingRealdania Arealudvikling

•• Sammenkobling af den historiske bymidte og Sammenkobling af den historiske bymidte og 
havneomrhavneområådetdet

•• Potentielt meget store nybyggerier (bPotentielt meget store nybyggerier (bååde de 
boliger, kultur, detailhandel og erhverv i boliger, kultur, detailhandel og erhverv i 
øøvrigt)vrigt)



•• Udvikling af ca. 200.000 mUdvikling af ca. 200.000 m22

FredericiaCFredericiaCFredericiaC
•• Ligeledes et meget stort projekt, hvor udvikLigeledes et meget stort projekt, hvor udvik--

 lingen sker i tilknytning til den eksisterende bylingen sker i tilknytning til den eksisterende by

•• FFæælles for disse projekter er det enorme lles for disse projekter er det enorme 
omfang, mange typer af funktioner, kobling til omfang, mange typer af funktioner, kobling til 
eksisterende by eksisterende by ––

 
og et forlog et forløøb over i alt 20+ b over i alt 20+ åår r 



GGøør visionerne til virkelighedr visionerne til virkelighed

•• Skal man i hSkal man i høøjere grad styre byen som et shopjere grad styre byen som et shop--
 pingcenter?pingcenter?

•• Hvem skal prHvem skal prææge butiksmiks samt udbud af ge butiksmiks samt udbud af 
underholdning, spisesteder og kultur?underholdning, spisesteder og kultur?

•• Hvem skal bestemme byudviklingen?Hvem skal bestemme byudviklingen?

•• Skal ikke nSkal ikke nøødvendigvis ligne et shoppingcenter dvendigvis ligne et shoppingcenter 
fysisk (gadeforlfysisk (gadeforløøb, b, ååbne miljbne miljøøer mv.) er mv.) 

Liverpool OneLiverpool One



Inddrag erfaringerInddrag erfaringer

•• By & Havn har i dele af By & Havn har i dele af ØØrestad opkrestad opkøøbt stuebt stue--
 planet i en rplanet i en ræække bygninger for at kunne prkke bygninger for at kunne prææge ge 

indholdet og typen af butikkerindholdet og typen af butikker

•• Detailhandelen kan vDetailhandelen kan væære afventende i forhold til re afventende i forhold til 
ibrugtagning af nye bydele (hibrugtagning af nye bydele (høønen eller nen eller ææggetgget……))

•• Differentieret husleje, indslusning og Differentieret husleje, indslusning og 
helhedsthelhedstæænkningnkning

•• Kan i praksis ske via selskaber, hvor kommunen Kan i praksis ske via selskaber, hvor kommunen 
er medejerer medejer



ForbrugsudviklingForbrugsudvikling

•• Vi har fVi har føør oplevet kriser, men over tid er r oplevet kriser, men over tid er 
forbruget kraftigt stigendeforbruget kraftigt stigende

•• Det kommer til at stige igen!Det kommer til at stige igen!



Det korte af det langeDet korte af det lange

•• Store industriStore industri--/ og havneomr/ og havneområåder mister deres der mister deres 
oprindelige funktionoprindelige funktion

•• PrimPrimæært udvikling i byernert udvikling i byerne

•• ……og store bynog store bynæære arealer frigre arealer frigøøres. Hvordan res. Hvordan 
bruges disse arealer bedst?bruges disse arealer bedst?

•• Mange Mange øønsker, krav og behov giver mange nsker, krav og behov giver mange 
muligheder og krmuligheder og krææver en stver en stæærk organisationrk organisation



Det korte af det langeDet korte af det lange

•• LLøøbende proces med udvikling og moderniseringbende proces med udvikling og modernisering

•• SammenhSammenhææng og synergi med det eksisterendeng og synergi med det eksisterende

•• ””Skal byen styres som et shoppingcenter?Skal byen styres som et shoppingcenter?””

•• Hvad mangler vi i byen for at realisere vore Hvad mangler vi i byen for at realisere vore 
visioner?visioner?



Det korte af det langeDet korte af det lange

•• Dynamisk helhedsplanlDynamisk helhedsplanlæægning pgning påå
 

et realistisk et realistisk 
grundlag grundlag →→

 
attraktivt for investorerattraktivt for investorer

•• AnalysAnalyséér behov og muligheder r behov og muligheder →→
 

inddrag inddrag 
eventuelt ekspertise  eventuelt ekspertise  

•• Deltage i og stimulere den Deltage i og stimulere den øønskede udvikling nskede udvikling →→
 vvæære en del af hele processenre en del af hele processen



Mission: Køb 1 liter mælk og 2 sodavandMission: KMission: Køøb 1 liter mb 1 liter mæælk og 2 sodavandlk og 2 sodavand

Resultat Resultat ––
 Kvinde:Kvinde:

Pris i altPris i alt
Kr. 1.177,50Kr. 1.177,50

Resultat Resultat ––
Mand:Mand:
Pris i altPris i alt
Kr. 16,50Kr. 16,50



TAK FOR JERES 
OPMÆRKSOMHED
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