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shoppingturen til en social oplevelse,« siger 
Thomas Ulrik.

Rapporten peger blandt andet på, at forbru-
gerne i 2030 vil være mere utålmodige og op-
satte på at få individuelle behov opfyldt. Der-
for er der behov for at � nde løsninger på nog-
le af de udfordringer, der i dag kan være i de 
fysiske butikker, påpeger Thomas Ulrik. Lan-
ge køer, parkeringsvanskeligheder og mang-
lende varer på hylderne kan være nogle af de 
udfordringer, man ikke møder, når man shop-
per online.

»I dag går forbrugerne oftest i fysiske tøj-
butikker for at prøve, om tøjet passer. Dette 
kan der også være digitale løsninger på, og i 
2030 vil det formentligt være muligt at få en 
digital avatar, som kan prøve, om tøjet pas-
ser,« siger han.

Jens Birkeholm, der er adm. direktør i Dansk 
Detail og Skobranchen.dk genkender, billedet 
af, at coronakrisen har forstærket den digitale 
udvikling:

»Der er ingen tvivl om, at de seneste tre må-
neder har katapulteret mange butikker ind i 
en tvangsdigitalisering, og hvis man ikke al-
lerede var i gang inden coronakrisen, er man 
kommet det nu – vi kan se, at rigtig mange har 

Gangstedrapporten 2020 med titlen 
»Fremtidens Retail 2030 i et udlejningsper-
spektiv« er udgivet af Gangsted Advokat-
� rma og udarbejdet af Instituttet for 
Fremtidsforskning.

Denne Gangstedrapport er en gennemgang 
af de centrale udviklingstendenser for fysisk 
retail i et udlejningsperspektiv frem mod 
2030. Rapporten indkapsler hovedkonklusi-
onerne i Instituttet for Fremtidsforsknings 
analysearbejde.

Det er vigtigt at bemærke, at de mulige bud 
på scenarier i 2030 er en mulig udvikling og 
ikke en endegyldig prognose.
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succes med det. Det er vores vurdering, at det 
yderligere greb om digitaliseringen, mange 
har fået, skal fastholdes,« siger han og tilføjer:

»For nogle butikker har dette været en øjen-
åbner, fordi der er mange digitale muligheder, 
man måske ikke var klar over. Det digitale be-
hov bliver ved med at være der, og det er der 
sat en tyk streg under.«

Jens Birkeholm påpeger dog, at det eksem-
pelvis inden for modebranchen med tøj, sko 
og interiør, er cirka 80 procent af omsætnin-
gen, der er i fysiske butikker. Så selv om det 
digitale vokser, kan det stadig ikke måle sig 
med butikkerne.

»Men selv 20 procent af salget illustrerer 
� nt, at man ikke må ignorere det digitale salg.« 

Thomas Ulrik opfordrer på den baggrund 
til rettidig omhu i detailbranchen. Rapporten 
skal blandt andet fungere som diskussionsop-
læg til, hvordan branchen i fællesskab skal 
håndtere udviklingen.

I rapporten lyder det eksempelvis, at »fy-
sisk retail gennemgår en varig strukturel for-
andring. Kombinationen af teknologisk ud-
vikling, ny forbrugeradfærd samt en gradvis 
kontinuerlig udvikling af brugeroplevelsen 
ved onlinehandel vil trække en stor del af for-
bruget ud af de fysiske butikker.«

Det konkluderes:
»Dette vil reducere det fysiske retailmarked 

væsentligt. Samtidig vil det skabe en selvfor-
stærkende e� ekt, da lukkede butikker vil re-
ducere tra� kken og føre til yderligere luknin-
ger.«

Forleden kunne man læse i erhvervsmedi-
et Finans, at danske shoppingcentre mangler 
formuer fra underdrejede butikker, som har 
fået henstand med huslejen under krisen.

»2020 bliver et rigtig skidt år. Vi har været 
lukket en sjettedel af året, og vi kæmper sam-
men med vores lejere,« sagde Jesper Faurholdt, 
adm. direktør i Danske Shoppingcentre, til me-
diet i den forgangne uge.

Samtidig er en længerevarende proces i 
gang, hvor internationale giganter som Ama-
zon og Alibaba vinder terræn verden over. End-
nu har det store indtog dog ikke fundet sted i 
Danmark:

»Vi ved, at Amazon kommer på et tidspunkt, 
så hvorfor sidde og vente? Vi skal forberede 
os, for coronakrisen har givet hele udviklingen 
endnu et skub. Vi har allerede set det i provin-
sen, hvor man til gengæld bakker stærkt op 
om nogle centre. I storbyerne vil turismen fort-
sat give et behov for fysiske butikker, men jeg 
tror ikke, at turismen i sig selv er tilstrækkelig 
til, at butikkerne overlever på sigt. Der skal 
mere til,« siger Thomas Ulrik.
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 Detailbranchen 
forbereder sig til 
fremtiden i nyt 
laboratorium

T
irsdag blev dørene slået op 
til fremtiden i detailbran-
chen.

På facaden ud mod det 
lille torv i Lyngby Storcen-

ter står navnet »RetailTech Lab« med 
store bogstaver. Hvad der ellers kun-
ne ligne en ganske almindelig butik, 
havde tirsdag besøg af både Dansk 
Erhvervs direktør, Brian Mikkelsen, 
og serieiværksætteren Tommy Ah-
lers, da det røde bånd skulle klippes 
over til »fremtidens butik«.

De kommende to år danner butik-
kerne rammerne for en national tek-
nologiplatform, hvor detailbranchen 
i samarbejde med iværksættere, stu-
derende og kunder skal være med 
til at � nde løsninger på de udfordrin-
ger, branchen står over for.

Detailbranchen har længe været 
presset af et øget onlinesalg, og en 
ny rapport viser, at coronakrisen har 
været med til at fremskynde udvik-
lingen i branchen, som møder stadigt 
højere digitale krav fra forbrugerne.

»Vores klare forhåbning er, at lab-
bet kan være med til at understøtte 
startups ved at vise dem vejen, og 
skabe et miljø, hvor de både kan 
sparre med hinanden og komme i 
kontakt med den etablerede detail-
branche. Samtidig har vi samarbejde 
med DTU og CPH Business, så stu-
derende også kan komme herned og 
være med til � nde innovative løs-
ninger for fremtiden,« siger Kim 
Hein, der er direktør i labbet.

»Vi skal bløde linjerne op mellem 
den klassiske butik og e-handlen, så 
der fremover ikke er det samme sto-
re skel mellem online og fysisk han-
del. Især coronakrisen har vist, at 
nye ideer er endnu mere velkomne,« 
siger han.

Kim Hein har høje forventnin-
ger til, at RetailTech Lab 

både kan være et sted, 
hvor detailbran-

chen kan søge in-
spiration, iværk-
sætterne kan te-
ste løsninger og 
ideer på bran-
chen, ligesom 

det skal få � ere 
studerende til at 

få øjnene op for 
branchen. 

Der kommer til at være 
åbent for kunder det meste af dagen, 
mens morgenerne vil være dedike-
rede til netværksmøder og lignende, 
mens der også vil blive a� oldt work-
shops for bl.a. studerende fra DTU.

Marianne Lubanski, der er direk-
tør i Lyngby-Taarbæk Vidensby, for-
tæller, at det skal være et mødested, 
hvor der er en masse aktivitet, og et, 
hvor det er muligt at komme med 
ind i værkstedet og se, hvordan der 
arbejdes på fremtidens løsninger i 
detailbranchen.

»Forhåbningen er, at det bliver et 
nordisk sted, hvor man kan blive klo-
gere sammen,« siger hun.

Men hvad er det, detailbranchen 
står over for? En øget fokus på onli-
nesalg, en coronakrise, der har 
tvangslukket butikker, og stadigt 
større krav fra forbrugerne gør, at 
detailbranchen må nytænke sig selv. 
Løsninger som intelligente alarmer, 
betalingssystemer med ansigtsgen-
kendelse, nye datasystemer og vir-
tuelle prøverum nævnes bl.a. i præ-
sentationsmaterialet for RetailTech 
Lab.

De store svar skal i virkeligheden 
først til at udarbejdes nu.

Klavs Hjort, der er chef i Danske 
Banks afdeling for iværksættere og 
startups, Growth & Impact, som og-
så er samarbejdspartner, forklarer, 
at onlinesalget presser sig på. Hvis 
vi i fremtiden også vil have dansk 
detailhandel, skal universet udvi-
des, mener han:

»Det helt store spørgsmål er, hvor 
detailhandlen ender. Ender vi alle-
sammen som kunder hos Amazon 
eller Alibaba, eller kan vi skabe vækst 
og arbejdspladser i Danmark ved at 
� nde på nye løsninger? Nu er der 
skabt et sted, hvor man kan � nde in-
novative løsninger i fællesskab mel-
lem eksisterende retailers og star-
tups,« siger han.

Derfor har Danske Bank og Retail-
Tech Lab også stiftet en partner-
skabspris, som gives til en retailer 
og en startup, som har gjort sig sær-
ligt bemærket i udviklingen af en 
tech-løsning til detailhandlen. Pri-
sen uddeles til november.

Tirsdag åbnede 
en ny butik i 
storcentret i 

Lyngby. 
RetailTech Lab 
skal  være med 

til at  � nde 
  løsninger til 
fremtidens 

detailhandel. 
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RetailTech Lab åbnede tirsdag
i Lyngby Storcenter.

Målet er at øge anvendelsen af ny 
teknologi i detailbranchen og sam-
tidig hjælpe danske iværksættere 
på vej. Iværksættere med en god 
idé til branchen fra intelligente 
alarmer til virtuelle prøverum eller 
nye betalings- og leveringsløsnin-
ger får nu et levende laboratorium 
at teste i. Projektet er et toårigt 
udviklingsprojekt støttet fra 
Danmarks Erhvervsfremmebesty-
relse.

Partnere på projektet er bl.a. 
Lyngby-Taarbæk Kommune, 
Lyngby-Taarbæk Vidensby, DTU, 
Microsoft, COWI, Danske Shoppin-
gcentre, DEAS, CPH Business, 
Danske Bank, Dansk Erhverv, 
Niras, Hndelsforeningen i Kgs. 
Lyngby og en række andre.
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Strøget i København lå øde hen under 
coronakrisen. Ny rapport forudser, at 
butiksdøden er rykket nærmere de seneste 
måneder. Foto: Linda Kastrup


