
Detailhandel
Levende bymidter eller butiksdød?
 
Endagsseminar, der afholdes i København 
25. oktober og i Vejle 22. november.

Hvor mange butikker kan markedet bære? 
– om fire, otte eller tolv år? 

Dét er spørgsmål som planlæggere - men 
også poltikere - må stille sig. Særligt i en 
krisetid må politikere og planlæggere væl-
ge hvilke bysamfund, der skal have udvidet 
rammerne for detailhandel, og dermed også 
hvilke, der skal afvikles. En prioritering, der 
både er politik og planlægning.

Dén prioritering kan politikere og planlæg-
gere foretage i kommuneplanen, der giver 
developere og detailhandelskæder investe-
ringssikkerhed. Og være en garant for, at 
kommunens detailhandelsudvikling er gen-
nemtænkt - fire, otte, tolv år frem. 

På seminaret stiller vi skarpt på tre vink-
ler på detailhandelsplanlægning: De store 
butikskæder, handelsbyernes konkurrence 
og  kvalitativ udvikling af bymidter. Og vi fin-
der ud af, hvordan kommunerne kan bruge 
dem. 

Deltag i diskussionen ud fra din egen kom-
munes virkelighed med andre politikere og 
planlæggere fra kommuner, hvis udfordrin-
ger ligner din egen.

Få desuden svar på, hvor i kommunen de 
toneangivende dagligvarekæder helst vil 
lokalisere sig. 



Målgruppe
for seminarerne er poltikere og planlæggere og alle andre, der arbejder med detailhandels-
planlægning. 

Tid og sted 
25. oktober i København, Bethesda-kirken, Israels Plads, København K 
22. november i Vejle, Spinderihallerne, Spinderigade 11E, 7100 Vejle. 

Deltagerafgift og tilmelding
1.800 kr. for institutioner, der giver tilskud til Dansk Byplanlaboratorium i 2012. For andre 2.400 
kr. Tilskudsgivere kan tage én kollega med for 1.200 kr. Ved overtegning prioriteres der dog i 
tilmeldingerne, så flest kommuner kan deltage. Tilmeldingen sker elektronisk via www.byplan-
lab.dk. Hvadenten du tilmelder dig København- eller Vejleseminaret skal vi have din tilmelding  
senest tirsdag 25. september. Efter denne dato er tilmeldingen bindende. 

Tilrettelæggelse
Projektleder Christian Broen i samarbejde med de medvirkende. 

Detailhandel 
Levende bymidter eller butiksdød?

Endagsseminar, der afholdes i København 25. oktober 
og i Vejle 22. november, begge dage fra kl. 12.00-17.00. 

12.00 Velkomst og introduktion til seminaret
*Projektleder Christian Broen, Byplanlab

12.10 God lokal forsyning eller stærkt regionalt udbud?  
Tapper de regionale centre som field’s og Vejle Midtby de lokale forsynings-
centre som Amagerbrogade og Egtved for handelsliv? Om dilemmaer i den 
kommunale detailhandelsplanlægning.
København: *Kommuneplanprojektleder Tue Rex, Københavns Kommune 
Vejle: *Udviklingskonsulent Bodil Øllgaard, Vejle Kommune 

12.40 Let frokost - styrk dig selv og dit netværk

13.10 TRE VINKLER
Vi stiller skarpt på tre forskellige vinkler på detailhandelsplanlægning: De 
store butikskæder, handelsbyernes konkurrence og kvalitativ udvikling af 
bymidter. 20 min. oplæg om hver vinkel efterfulgt af 20 min. diskussion, hvor 
det centrale spørgsmål er: Hvad kan vi bruge i vores kommune?   

13.10 Butikskæderne: De store spillere i branchen 
Hvor ønsker de tunge spillere i branchen, butikskæderne, at lokalisere sig 
i dag og fremover? Hvilket analysegrundlag og vilkår skal i øvrigt være til-
stede i hhv. den store, mellemstore og mindre by? Og kan kæder som H&M 
og Stadium skubbes til at ændre strategi og butikskoncepter, så de fx kan 
lokalisere sig i mindre byer? 
*Direktør Per Nyborg, Institut for Center-Planlægning (ICP A/S)

13.50 Handelsbyernes konkurrence og roller
Kommunernes små og store byer har forskellige vilkår og muligheder som 
handelsbyer. Hvilken rolle spiller kommunernes byer hver især? Både i 
forhold til den interne konkurrence i kommunen og overfor andre kommuners 
detailhandel. Hvilke byers detailhandel har potentiale for udvidelse, og hvilke 
skal indskrænkes? 
*Chefkonsulent Kristian Bransager, COWI A/S

14.30 Netværkspause 

14.50 Bymidter, byliv og detailhandel
Kommunerne kan gå mere aktivt ind i arbejdet med at understøtte detail-
handlen ved en mere kvalitativ og aktørbaseret tilgang, der fokuserer på en 
række bløde tiltag, som fx fælles markedsføring af strøggadens butikker, 
oplevelser og kulturelle events. Hvem er de vigtige aktører og hvordan kan 
det organiseres? 
*Direktør Torsten Bo Jørgensen, byrejsen.dk - strategisk byudvikling

15.30 Hvad kan kommunerne bruge de tre vinkler til? 
Opsamling i plenum.

16.15 Den gode lokalitet, hvor ligger den? 
”Den skal bare ligge 50 meter forkert, så kan det være lige meget,” sagde en 
investor til Byplan Nyt 4, 2010. Om lokalisering af detailhandelsområder og 
landets største dagligvarekæders rationaler for at vælge lokalitet. 
København: *Udviklingschef Ulrik Olsen, COOP Ejendomme
Vejle: Projektudviklingschef Jan Schmidt Poulin, Lidl Danmark K/S.  

16.45 Evaluering
 
16.55 Tak for idag




