
Nethandlen er blevet en etableret del af vores indkøbsmønster, og storcentrene 
har ca. 25 % af omsætningen i detailhandlen. Bymidterne er ved at omstille sig til 
den nye virkelighed. Nogle steder er strategien at satse på små udvalgsvarebutik-
ker, andre steder satses der på oplevelser i bymidten og andre igen har en fast 
politisk kurs mod en god og fremtidssikret planlægning for bymidtens butiksliv.  
Hvilke tiltag virker, når man vil styrke bymidten og dens butiksliv? Bliv opdateret på 
de nyeste tendenser og værktøjer.

De fire inspirationsmøder afholdes hos:
COWI Aalborg, Visionsvej 53, 9000 Aalborg: Torsdag 18/6 9:30-11:30
COWI Vejle, Havneparken 1, 7100 Vejle: Torsdag 18/6 - 15:00-17:00
COWI Ringsted, Nørretorv 14, 4100 Ringsted: Fredag 19/6 - 8:30-10:30
COWI Lyngby, Parallelvej 2, 2800 Lyngby: Fredag 19/6 - 14:00-16:00

Der er som altid tid til mingling og snak.

Vi glæder os til at se jer!

NB. Husk tilmelding 
- se detaljer og program på næste side.

FRA TOMME BUTIKSLOKALER TIL LEVENDE BYMIDTER 
NYE STRATEGIER TIL REVITALISERING AF VORES BYMIDTER
INSPIRATIONSMØDER HOS COWI AALBORG, VEJLE, RINGSTED OG LYNGBY



TAL OG TENDENSER I DETAILHANDLEN 
– OG DERES BETYDNING FOR BYMIDTERNE
COWI besøger de danske bymidter – byer i alle størrelser og med 
forskellige strukturer.  Vi tager et vue over landskabet. Hvilke 
tendenser træder frem, og hvilke strategier kan anvendes for at 
styrke butikslivet i en bymidte? Hvor meget ekstra omsætning giver 
det fx at bygge 200 nye boliger i en bymidte?
Kristian Løbner, COWI Aalborg

STRATEGIER FOR UDVIKLING AF DETAILHANDEL I MINDRE BYER
I Ringe (5.700 indbyggere) har en fast politisk kurs og god planlæg-
ning sikret en levende bymidte med en stærk detailhandel. I den 
tyske by Dannenberg (8.000 indbyggere) har en kommunalt ansat 
citymanager stået for aktivering af 22 tomme butikslokaler, fem 
generationsskifter og etablering af 41 elevpladser i bymidten – bl.a. 
i detailhandlen. De to byer demonstrerer eksemplarisk, hvordan 
detailhandlen i mindre byer kan overleve i en tid, hvor meget 
centraliseres til større byer og andet flytter over på nettet.
Torsten Bo Jørgensen, COWI Lyngby

CITYINDEX – MONITORERING SOM VÆRKTØJ
Erfaringen fra bl.a. engelske byer viser, at det giver resultater at 
måle udviklingen i bymidten løbende. En god og velafprøvet metode 
er at kortlægge butiksbestanden, servicefunktionerne, husleje-
niveauet, kædetilknytningen mv. én gang om året. Ved at lægge 
data ind på en hjemmeside bliver det nu muligt at følge bymidtens 
udvikling år for år og at sammenligne med tilsvarende byer andre 
steder i landet. City Index er et prisbilligt og velafprøvet alternativ til 
omfattende detailhandelsanalyser.
Kristian Løbner, COWI Aalborg

I HVER AF DE FIRE BYER HAR VI OGSÅ ET EKSTERNT OPLÆG: 

I Aalborg fortæller Mette H. Hummelshøj fra Viborg Kommune om 
projektet “Banebyen” og arbejdet med detailhandel i bymidten. 
Viborg har som frikommune fået vide rammer for planlægning for 
detailhandel.

I Vejle fortæller Lars Uffe Hansen fra Kolding Kommune om arbej-
det med strategi for bymidten, bl.a. hvordan mange service- og 
oplevelsestilbud har erstattet mange butikker.

I Lyngby fortæller Rikke Jægersdorf og Ragnhild Nielsen fra Hillerød 
Kommune om bymidten, detailhandlen og bykernevisionsarbejdet – 
før og efter at planerne om et nyt storcenter blev skrinlagt.

I Ringsted fortæller Jeanette Amdal, Centermanager i Ringsted 
Outlet, om samspillet mellem bymidte og outlet og arbejdet med at 
gøre Ringsted til en attraktiv handelsby

TILMELDING
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig:
Til Jane Hellmann Nielsen, jhni@cowi.dk

For alle deltagere angives: 
 Navn 
 Stilling 
 Ansættelsessted 
 Mailadresse 
 Hvilket møde man ønsker at deltage i

PROGRAMMET


